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RESUMO 

 

A presente tese tem como objeto de pesquisa a gestão e suas expressões no cotidiano 
dos processos de trabalho dos assistentes sociais que trabalham nos diferentes 
municípios brasileiros, objetivando analisar como as demandas profissionais 
emergentes, particularmente no âmbito da atuação em órgãos públicos com a gestão 
de políticas sociais, configuram o exercício e a formação profissional do assistente 
social na atualidade. Nesse sentido, parto do pressuposto de que a incapacidade de 
reconhecimento das demandas profissionais presentes atualmente, quanto ao 
exercício da gestão de políticas sociais nos vários níveis governamentais, está 
vinculada à falta de clareza, por parte dos profissionais, quanto a suas atribuições e 
competências nesses espaços, bem como da complexidade das ações daí derivadas 
que envolvem um profundo domínio e articulação das dimensões técnicas e políticas 
do trabalho profissional. Para tanto, o caminho teórico percorrido passou pela 
discussão de conteúdos sobre a gestão e suas expressões nos processos de trabalho, 
na organização do Estado brasileiro, considerando as particularidades da reforma 
gerencial ocorrida na década de 1990 e da descentralização político-administrativa, 
transferindo reponsabilidades para as instâncias subnacionais. Partindo desta nova 
configuração, procuro demonstrar a centralidade que a gestão passa a ter no exercício 
profissional e para a formação do assistente social a partir de demandas profissionais 
colocadas quando este é requisitado para trabalhar com a gestão de políticas sociais 
operacionalizadas por diferentes municípios brasileiros. A metodologia baseou-se na 
abordagem qualitativa e na pesquisa documental. Como fonte de coleta de dados, 
foram utilizados os editais de concursos públicos, realizados nos últimos cinco anos 
em diferentes municípios brasileiros, disponibilizados via internet e os currículos, 
também disponibilizados via internet, das escolas de Serviço Social filiadas à 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, no ano de 2012. 
Verificou-se que majoritariamente as demandas são provenientes das políticas de 
assistência social e saúde e que se concentram atividades relacionadas à gestão do 
trabalho, gestão financeira e gestão de informações. A complexidade das atividades 
inclusas nas demandas é determinante para a (re)organização dos processos de 
trabalho e para (re)pensar a (re)organização dos conteúdos necessários para a 
formação dos assistentes sociais. 

 

Palavras-chaves: Gestão. Processos de trabalhos. Demandas profissionais. 
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worker: a study from emerging professional demands. 2015. 363 p. Thesis (Doctorate 

in Social Work) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis has as research object the management and its expressions on daily basis 
of work processes from social workers that act in different Brazilian municipalities, 
aiming to analyze how the emerging professional demands, particularly within the 
performance in public agencies with the management of social policies, configure the 
exercise and training of a Social Worker today. In this sense, I start with the 
presumption that the recognition of the inability of current professional demands, as to 
the prosecution of the social policy management in the several government levels, 
which is linked to the professionals lack of clarity about their duties and responsibilities 
in these places, as well as the complexity of the actions derived from them involving a 
deep domain and articulation of technical and political dimensions of professional work. 
Therefore, the theoretical path passed through the discussion contents on the 
management and their expression in the work processes, in the organization of the 
Brazilian state, considering the particularities of management reform occurred in the 
1990s and administrative political decentralization, transferring the responsibilities to 
sub-national instances. Starting from this new configuration, I try to show the centrality 
that the management is replaced in the practice and training of social workers from 
professional demands placed when it is asked to work with the management of social 
policies operationalized by different municipalities. The methodology was based on the 
qualitative approach and on the documentary research. As data collection sources, 
were utilized public procurement notices, made in the last five years in different 
municipalities, available via internet and resumes, also available via Internet, from 
schools of social work affiliated with the Brazilian Association of Education and 
Research Social Services, in 2012. It was found that the demands are mainly from the 
social welfare and health policies, and that they concentrate activities related to labor 
management, financial management and information management. The complexity of 
the activities included in the demands is essential for the (re) organization of work 
processes and to (re) think the (re) organization of content needed for the training of 
social workers. 

 

 

Key words: management, work processes, professional demands. 
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INTRODUÇÃO  
 
 
 

Ao longo de minha trajetória profissional, o tema gestão sempre esteve muito 

presente. Inicialmente, como Assistente Social, gestora do setor de benefícios sociais, 

na Cooperativa dos Produtores de Cana de Campo Novo do Parecis (COPRODIA) em 

Campo Novo do Parecis, Mato Grosso; posteriormente, como servidora pública da 

Prefeitura do Município de Rolândia e como docente da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). 

Enquanto gestora de benefícios sociais em uma empresa privada, os 

instrumentos de gestão faziam parte do cotidiano de trabalho. A obrigatoriedade, na 

época, de investimentos de recursos financeiros, provenientes do programa federal 

Proálcool1, em benefício dos trabalhadores da Cooperativa, exigia a elaboração de 

planos e projetos, bem como o gerenciamento do setor envolvendo a gestão de 

pessoas e de recursos (financeiros e materiais). Entretanto, a necessidade de retornar 

à minha cidade de origem me levou, após quatro anos residindo em Mato Grosso, a 

voltar à cidade de Rolândia, e, em pouco tempo, surgiu a oportunidade de prestar um 

concurso público, fui aprovada e assumi o trabalho na Secretaria de Ação Social, hoje 

Secretaria de Assistência Social do município de Rolândia. 

No ano de 1995, o município e região, em parceria com o Departamento de 

Serviço Social da UEL, estavam lutando pela implementação da Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS) e pela Política de Assistência Social. Lá estava eu, 

novamente, envolvida com a gestão. 

A descentralização da gestão das políticas sociais, resultado das 

determinações contidas na Constituição Federal de 1988 (CF/88), “obrigou” os 

municípios a se estruturarem para garantir o repasse de recursos financeiros. 

Juntamente com os demais profissionais, vi-me envolvida diretamente na criação de 

leis orgânicas municipais, formulação e implementação das políticas sociais, criação 

dos conselhos gestores e de direitos, organização de conferências, fóruns, entre 

                                                           
1 O Programa Nacional do Álcool ou Proálcool foi criado em 14 de novembro de 1975 pelo decreto n° 76.593, com 

o objetivo de estimular a produção do álcool, visando ao atendimento das necessidades do mercado interno e 
externo, e da política de combustíveis automotivos. De acordo com o decreto, a produção do álcool oriundo da 
cana-de-açúcar, da mandioca ou de qualquer outro insumo deveria ser incentivada por meio da expansão da oferta 
de matérias-primas, com especial ênfase no aumento da produção agrícola, da modernização e ampliação das 
destilarias existentes, e da instalação de novas unidades produtoras, anexas à usinas ou autônomas, e de 
unidades armazenadoras. Disponível em: <www.biodieselbr.com/proalcool/pro-alcool/programa-etanol.htm>. 
Acesso em: 02 set. 2014. 
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outras atividades. Foram tempos difíceis, mas de muito aprendizado, pois tínhamos o 

desafio de concretizar todas as conquistas recém-definidas pela CF/88. 

Participar ativamente da implementação da Lei Orgânica, da Política Municipal 

de Assistência Social (PMAS) e dos Fóruns que aconteciam nos municípios da região 

obrigou o convívio com situações conflituosas, embates, divergências, além de 

conquistas significativas, enfim, a experimentação dos limites e possibilidades que 

considero inerentes a todo processo político. Fazer parte desta história já foi 

gratificante enquanto cidadã e profissional.  

A participação ativa na consolidação dos conselhos gestores e de direito, 

algumas vezes como membro, representando o poder público, outras como assessora 

técnica, induziu-me a buscar qualificação necessária para poder desvendar os limites 

e procurar as possibilidades da nova forma de organizar a gestão das políticas sociais. 

Assim, a participação em grupos de estudos, capacitações e oficinas fez parte da 

rotina da equipe técnica (assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, técnicos-

administrativos) na busca de conhecimentos necessários para a implementação da 

política de assistência social no município. 

Após anos trabalhando na Secretaria Municipal de Assistência Social, devido a 

divergências profissionais, solicitei transferência para a Secretaria de Saúde, e, como 

havia assessorado a criação e o desenvolvimento do Conselho Municipal de 

Assistência Social (CMAS), fui convidada para assessorar o Conselho Municipal de 

Saúde (CMS). Essa vivência ativa fez que me qualificasse técnica e politicamente em 

questões da gestão pública, fato que propiciou a inserção num processo político 

desafiador: após o convite, assumi a gestão da Secretaria de Administração do 

município de Rolândia por sete meses e, posteriormente, a gestão da Secretaria de 

Saúde, durante dois anos. Nesses dois momentos, pude presenciar a dificuldade de 

conciliar os anseios dos munícipes por serviços públicos de qualidade com a garantia 

dos direitos constitucionais, e, simultaneamente, atender às “necessidades” políticas 

do gestor/prefeito. Nesse contexto, convivi com relações de poderes 

tradicionais/patrimonialistas, interesses corporativistas e necessidades sociais 

prioritárias. Conciliar tudo isso com os meus ideais profissionais não foi tarefa fácil.   

Diante de todos os desafios enfrentados, a busca pela qualificação profissional 

foi uma exigência diante da necessidade de oferecer respostas qualificadas às 

demandas profissionais complexas surgidas nesse processo. O retorno à 

universidade foi a alternativa para minimizar tantas angústias.  
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Pesquisei sobre os cursos ofertados pela UEL e me inscrevi, no ano de 2000, 

no curso “Especialização em Serviço Social – Temas Contemporâneos”, coordenado 

pelo departamento de Serviço Social da universidade, e este materializou meu 

reencontro com a vida acadêmica.  

Como havia trabalhado na Secretaria de Assistência Social e nela vivido tantos 

desafios relacionados à implementação da LOAS, escolhi como objeto de estudo a 

implantação do Conselho Municipal de Assistência Social. A partir da pesquisa de 

campo, que teve como sujeitos os primeiros conselheiros municipais de assistência 

social, os representantes da sociedade civil organizada, construí minha monografia, 

cujo título era: “Conselho Municipal de Assistência Social de Rolândia: os desafios na 

consolidação da política municipal de assistência social”, que teve como objetivo 

analisar, a partir da visão dos conselheiros, a forma pela qual se deu seu processo de 

implementação. 

Nesse mesmo período, inicia-se na UEL o Mestrado em Serviço Social e 

Política Social, apresentando-se para mim mais uma grande oportunidade. Participei 

do processo seletivo e, após ser aprovada, iniciei as disciplinas no começo do ano de 

2002. Nesse momento foi possível dar sequência às minhas pesquisas sobre a gestão 

pública ao definir como objeto de estudo a gestão da política de assistência social. O 

produto desse estudo foi a dissertação intitulada: “Conselho Municipal de Assistência 

Social de Rolândia – CMAS: os desafios para a consolidação de uma gestão pública 

participativa”. Esse estudo foi fundamental para a consolidação tanto de minha 

carreira como para a maturidade que trago agora como profissional. 

A dissertação construída analisou os fatores que limitam ou possibilitam a 

consolidação do modo participativo da gestão pública a partir de um estudo de caso 

do município de Rolândia – PR: o do papel do Conselho Municipal de Assistência 

Social. 

Esse mecanismo inovador de controle social e participação popular vem sendo 

instituído em inúmeros municípios brasileiros desde o início da década de 1990, de 

maneira distinta, considerando as diferenças geográficas, populacionais, 

administrativas, entre outras, desses municípios. O referencial teórico escolhido passa 

pela discussão sobre descentralização, gestão pública democrática, poder local e 

participação popular. Com este tratamento conceitual foi possível apreender o 

contexto sócio-histórico em que surgiram os Conselhos, as condições em que se deu 

o desenvolvimento e o reconhecimento dos Conselhos Gestores no Brasil enquanto 
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espaço de participação popular no poder local. Sob tal abordagem, foram utilizadas 

como fontes de pesquisa atas e demais documentos pertinentes ao Conselho 

Municipal de Assistência Social no período de 1995 a 2003. Os resultados mostraram 

que a democratização da gestão pública vem ocorrendo de maneira lenta e gradual. 

Com essa nova aproximação com a Universidade, percebi que tinha uma 

afinidade com a docência. Foi, então, que decidi aceitar um convite para participar do 

processo seletivo para professor temporário do departamento de Serviço Social da 

UEL.  

No ano de 2008, após aprovação em concurso público, deixei de ser docente 

temporária e fui efetivada na carreira pública, ministrando disciplinas, orientando 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), supervisão de estágio e colaborando em 

projetos de extensão e pesquisa. Além dessas atividades, fui coordenadora do 

Colegiado do curso, estando mais uma vez envolvida com a gestão, naquele momento 

em uma perspectiva acadêmica. 

Estando licenciada da Prefeitura de Rolândia, no final do ano de 2009, deparei-

me com o momento crucial: após quinze anos como servidora municipal, teria de fazer 

uma opção entre a universidade e o trabalho na Prefeitura de Rolândia. Havia sido 

aprovada no Doutorado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

e seria impossível conciliar todas as atividades.  

Assim, pedi demissão do meu trabalho e, fui seguir o caminho da docência. 

Essa trajetória foi determinante no doutorado, ao tomar como temática central 

o exercício profissional do assistente social, com ênfase na gestão, decisão que 

implica em considerar que esta é uma dimensão importante na compreensão do 

exercício profissional e, sobretudo, quando se centra em sua interface com as políticas 

sociais frente ao processo de descentralização dos serviços públicos ocorridos nos 

últimos vinte anos. 

As reformas propostas pelo Estado brasileiro, a partir de 1990, trouxeram para 

o cenário das políticas sociais um conjunto de demandas gerenciais, assistenciais e 

intersetoriais que desafiam a administração pública, uma vez que estas políticas são 

operacionalizadas por meio de sistemas públicos complexos, regionalizados e 

hierarquizados sob as diretrizes da descentralização, que envolvem atendimento 

integral e participação da sociedade. 

A descentralização político-administrativa prescrita na CF/88 exige uma 

atuação articulada do governo central com os governos estaduais e municipais. Com 
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isso, uma nova organização administrativa e técnica foi exigida dos órgãos públicos 

desses três níveis. Considerando, segundo Costa, Cunha e Araújo (2010), que o maior 

impacto desse novo arranjo foi sofrido pelos municípios, estes, obrigatoriamente, 

tiveram de se adequar muito rapidamente para desempenhar a função de execução 

direta que lhe coube, segundo as novas determinações legais referentes à gestão das 

políticas sociais. 

Para dar conta desse modelo federado e cooperativo2, a CF/88 instituiu um 

ordenamento jurídico complexo de divisão de competências e atribuições, dentro de 

limites expressos, reconhecendo a autonomia, na qual coexistem competências 

privativas e concorrentes entre os entes federados. 

 O federalismo cooperativo, segundo Costa, Cunha e Araújo (2010), surgiu com 

a necessidade de melhor atender às demandas sociais e se constituiu como 

alternativa para resolução de problemas práticos ao orientar-se pela possibilidade de 

desenvolver ações compartilhadas entre os níveis de governo. Nessa relação, torna-

se viável o estabelecimento de objetivos comuns, e, ao mesmo tempo, possibilidades 

de alcançá-los, considerando as distintas realidades que envolvem o território e a 

população de cada ente federado. Assim, nesse sistema, além da articulação, deve 

haver uma independência na ação, preservando as peculiaridades locais. 

No Brasil pós-1988, a autoridade política de cada nível de governo é soberana 

e independente das demais e, diferentemente de outros países3, os municípios 

brasileiros foram declarados entes federativos autônomos4. Com isso, a estrutura 

organizacional do sistema social vem sendo profundamente redesenhada a partir da 

implantação de programas de descentralização que transferem um conjunto 

significativo de atribuições de gestão para a esfera municipal. 

Segundo Arretche (2000) e Souza (2004), com a CF/88, elevou-se 

consideravelmente o volume de recursos próprios dos municípios e, em 

consequência, importantes tarefas, antes assumidas pela União ou pelo Estado, 

                                                           
2 “A Constituição Federal de 1988 reconhece o Brasil como uma República Federativa formada pela união 
indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Ao se estruturar assim, o faz sob o princípio da 
cooperação, de acordo com os artigos 1º, 18º, 23º e 60º” (COSTA; CUNHA; ARAÚJO, 2010, p. 3). 
3 “À diferença de outros processos internacionais, em que houve descentralização sem o poder federal abrir mão 
de competências legislativas exclusivas e de autoridade fiscalizadora, no Brasil, a descentralização foi 
constitucionalizada e implicou a autonomia ampliada dos estados e a elevação de municípios e do Distrito Federal 
à condição de entes federados” (LASSANCE, 2012, p. 27). 
4 Segundo Affonso (2000, p. 136 apud SHAH 1990; CEPAL/GTZ, 1996), em termos fiscais o Brasil é hoje, ao lado 
da Argentina, o país mais descentralizado da América Latina, ocupando uma posição de destaque ao lado de 
federações desenvolvidas, como os Estados Unidos e a Alemanha, sob vários critérios (SHAH, 1990; CEPAL/GTZ, 
1996). 
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passaram a ser de responsabilidade do município. Para as autoras, tais recursos, no 

entanto, são distribuídos de forma muito desigual, dada a grande heterogeneidade 

socioeconômica e demográfica do país. Além disso, no Brasil, a definição oficial de 

município não faz distinção entre eles, de forma a considerar a enorme diversidade 

dos 5.565 municípios, nem mesmo em relação ao grau de urbanização e a separação 

entre áreas urbanas e rurais. 

Nesse cenário, destaca-se que, 

 

[...] embora a descentralização tenha sido um dos objetivos dos 
constituintes de 1988, estudos desenvolvidos apontam para a 
consolidação de políticas voltadas para a implementação de políticas 
sociais e não para o aumento da capacidade de decidir sobre onde e 
como investir os recursos (SOUZA, 2004, p. 34). 

 

Para Costa, Cunha e Araújo (2010), a transferência de responsabilidades 

depende ainda de estratégias indutivas desenhadas para delegar a implementação 

de uma dada política a outro nível de governo, de forma a superar os obstáculos à 

descentralização. Além disso, esse processo pode desencadear  

 

[...] barganhas federativas, pelas quais cada nível de governo pretende 
transferir à outra administração a maior parte dos custos políticos e 
financeiros da gestão das políticas e reservar para si a maior parte dos 
benefícios dela derivado (ARRETCHE, 1999, p. 115). 

 

Sem a avaliação desse “trade off” de ganhos e obrigações — especialmente de 

suas implicações políticas e financeiras —, é impossível avaliar a efetividade dos 

mecanismos de descentralização implantados. 

Por esse motivo, o processo de descentralização das políticas sociais no Brasil 

só pode ser substancial na medida em que as administrações locais avaliem as suas 

condições técnicas, políticas e financeiras, a partir do confronto com a assunção de 

novas atribuições de gestão, ou, pelo menos, considerando as diferenças quanto ao 

impacto sobre os custos: com os quais deveriam e/ou deverão arcar? Poderiam eles 

ser minimizados pela ação articulada dos demais níveis de governo? 

A descentralização das políticas sociais em nível local configurou-se com mais 

intensidade na municipalização da provisão dos serviços universais de saúde e 

educação (exclusivamente no ensino fundamental), assistência social, entre outros. 

Entretanto, essas políticas foram concebidas como um sistema complexo de relações 
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intergovernamentais baseado em recompensas e sanções. Geralmente, nesse 

processo, os entes federados dotam-se de características autoritárias, baseadas na 

tradicional hierarquia dos níveis de governo, fenômeno que pode ser resumido na 

seguinte situação: a instância federal pretende agir como determinante sobre a 

estadual, e esta sobre a municipal. 

O federalismo se configura como técnica pragmática (COSTA; CUNHA; 

ARAÚJO, 2010), e por isso, os efeitos gerados nas relações estabelecidas entre as 

esferas envolvidas dependem das condições de cada realidade, originando também 

experiências diversificadas. Além disso, essas relações são desenvolvidas em um 

campo de tensões intergovernamentais, uma vez que, frequentemente, a legislação 

não determina com clareza as atribuições de cada ente, gerando ao poder local a 

responsabilidade irrecusável de atender às demandas da população. 

Souza (2004) destaca que a descentralização em favor dos governos 

municipais consolidou a imagem de que o Brasil se tornara uma das federações mais 

descentralizadas do mundo. Entretanto, a autora diz que é preciso considerar que a 

esse novo contexto somou-se uma conjuntura de crise fiscal federal e de 

implementação de reformas, dentro do objetivo de redução do tamanho do Estado. A 

ênfase no compartilhamento de responsabilidades com a sociedade e com o mercado, 

surgida dentro da modernização da administração pública, perturbou esse cenário, 

dada a consequente agenda de corte dos gastos estatais. 

Constata-se, assim, que, nesse novo arranjo federativo, as alterações impostas 

aos municípios no processo de descentralização da gestão de políticas sociais têm 

implicado alto grau de criatividade e inovação na gestão, pois o processo percorrido 

na implementação tem sido repleto de ambiguidades, dificuldades e, também, de 

alguns avanços. 

O problema do desempenho da gestão, conforme Fleury (2004), reside no fato 

de a própria Constituição transferir aos entes públicos constituídos poderes e 

competências para muitos municípios que não tinham preparo para exercê-los, tendo 

em vista a falta dos instrumentos exigidos para que as atividades definidas como 

competência municipal fossem exercidas de forma adequada e eficiente. O processo 

de descentralização materializado após a Constituição de 1988, apesar de fortalecer 

o processo democrático com a autonomia dos governos locais, acarretou mais 

responsabilidades para os municípios, sem, contudo, preocupar-se com as 

fragilidades encontradas na maioria deles, entre elas a reduzida capacidade quanto a 
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recursos organizacionais, a baixa capacidade financeira, além da tradicional marca 

paternalista e clientelista da administração local. 

Diante desse contexto, desafios são colocados cotidianamente para os 

trabalhadores sociais envolvidos direta e indiretamente com as políticas sociais, no 

cumprimento das determinações contidas na Carta Magna. A implantação dos 

processos de descentralização veio acompanhada de uma extensa pauta de 

recomendações técnicas e burocráticas que exigem soluções qualificadas. 

O Serviço Social não ficou, assim, imune a esse processo. Com a 

descentralização em curso, os assistentes sociais passaram a ser requisitados para 

trabalhar na formulação, gestão, implementação, execução e avaliação de políticas 

sociais, e não mais apenas na execução terminal de tais políticas, como afirmou Netto 

(2011). O exercício profissional ampliou seu espaço de atuação nas esferas 

governamentais, e esta ampliação, nas palavras de Iamamoto (2005), Cardoso et al. 

(1997), e Guerra (2001), produz impactos significativos nas demandas colocadas aos 

profissionais, nos espaços ocupacionais, redefinindo os objetos de intervenção e 

atribuindo novas funções à profissão. Consequentemente, surgem critérios diferentes 

para a aquisição de novas formas de legitimidade. 

Dessa maneira, a gestão das políticas sociais, parte do cotidiano de trabalho 

do assistente social, incorpora novas formas e novas possibilidades. Para tanto, a 

apropriação de conhecimentos e saberes envolvidos com a gestão é essencial. 

Segundo Paiva (2000, p. 90),  

 
o termo gestão é revestido de detalhadas recomendações técnicas, 
em virtude de advir da área da administração. A conceituação de 
noções de eficiência, eficácia e efetividade, o detalhamento das 
diferentes funções gerenciais — planejamento, organização, direção 
e controle —, a caracterização dos diferentes níveis organizacionais 
— estratégico, tático, operacional —, encontram na bibliografia 
pertinente uma série de orientações, análise e exercícios que podem 
ser úteis e facilitadores da organização do projeto de intervenção do 
assistente social, que desempenha a função de gestor na área social, 
dependendo do uso que se faça deles (grifo nosso). 

 

Ao fazer essa observação, o que nos coloca Paiva (2000) é que o campo da 

gestão ganha na contemporaneidade uma nova especificidade ao ser conectado aos 

processos sociais de enfrentamento da questão social. Adquire, por isso, uma 

abrangência e características singulares, que tanto visa atender às requisições da 
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sociedade, em termos de ampliação do acesso a direitos sociais, como vem responder 

às propostas do Estado, em termos de identificação da problemática governamental. 

Associando-se a outros denominativos como gestão social, cogestão, 

autogestão e gestão pública, procuram-se sedimentar novas exigências, posturas e 

compreensões ao já amplo universo da administração, gerenciamento ou gestão, 

termos que, a rigor, são sinônimos. Em relação às políticas sociais, une-se à noção 

de espaço público, fazendo que o processo de gestão pública passe a representar 

alguns atributos fundamentais, como o caráter público, democrático, ético, de 

eficiência e compromisso com o desenvolvimento econômico, político e cultural 

(PAIVA, 2000). 

Democracia, participação social, gestão pública e transparente, orçamento 

participativo, entre outros, são termos presentes no cotidiano profissional. 

Representam os desafios e as possibilidades de um trabalho realizador e socialmente 

relevante para o assistente social que trabalha no âmbito das políticas sociais.  

Para Iamamoto (2009), orientar o trabalho profissional nesta direção requer um 

perfil de profissional crítico, propositivo, capaz de formular, recriar e avaliar  propostas 

que apontem para a progressiva democratização das relações sociais. Há,  ainda, a 

exigência com o compromisso ético-político, bem como com a teoria social crítica na 

sua lógica de explicação da vida social. 

Refletir, portanto, sobre essas requisições profissionais, considerando as 

atribuições e competências aí envolvidas, faz-se necessário, a fim de se poder pensar 

em estratégias socioprofissionais que possam enfrentar, coletivamente, de forma 

competente e comprometida com o projeto ético-político profissional, as demandas 

emergentes. 

 

Problematizando o objeto 
 

Em decorrência da conjuntura anteriormente descrita, nosso cotidiano 

profissional se vê diante de mudanças e exigências impostas nos últimos quinze anos, 

especialmente no âmbito de sua atuação em órgãos públicos, mas também nas 

organizações privadas. Estas atingem tanto atribuições como competências, 

colocadas na oscilação entre permanência, renovação e extinção, cujo enfrentamento 

é essencial quando se tem como norte a consolidação de um projeto profissional, 

talvez até com identidade renovada.  
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Nesse aspecto, é indispensável ressaltar que contamos com um considerável 

conjunto de conhecimentos e saberes construídos historicamente pela categoria 

profissional. Isso vem nos permitindo dar respostas às necessidades sociais 

apresentadas pelos sujeitos dos vários espaços profissionais, e as atribuições e 

competências para tal estão contidas na Lei que regulamenta a profissão5, alicerçadas 

nas dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política6. 

No documento produzido pelo conjunto CFESS/COFI (2002)7, está explicitado 

que a Lei de regulamentação da profissão, como um instrumento, pode articular 

princípios éticos e procedimentos técnico-operacionais. O texto legal expressa, pois, 

um conjunto de conhecimentos particulares e especializados, a partir dos quais são 

elaboradas respostas concretas às demandas sociais. O documento destaca, 

entretanto, que os assistentes sociais precisam ficar atentos, pois a predefinição das 

atribuições privativas e competências, como uma exigência jurídica/legal, não garante, 

na prática, sua efetivação, porque, afinal, tanto no nível operacional como teórico e 

metodológico, a profissão sofre as pressões constantes relacionadas à lógica do 

mercado capitalista.  

Além das pressões, vale destacar que grande parte da dificuldade na efetivação 

das proposições profissionais está relacionada aos espaços ocupacionais. Estes não 

são exclusivos dos assistentes sociais, caracterizados, assim, por alta 

competitividade, relações de poder, ingerências e interesses diversos. Diante desse 

quadro, muitos profissionais têm dificuldades de reconhecer as especificidades da 

profissão, fato primordial para a compreensão e a seletividade na incorporação das 

demandas legítimas que a ela se fazem. 

 
Os desafios presentes no campo de atuação exigem do(a) profissional 
o domínio de informações, para identificação dos instrumentos a 
serem acionados e requer habilidades técnico-operacionais, que 
permitam a um profícuo diálogo com os diferentes segmentos sociais. 
O conhecimento da realidade possibilita o seu deciframento para 
“iluminar” a condução do trabalho a ser realizado [...] (CFESS/COFI, 
2002, p. 12). 

 

                                                           
5 Lei 8662 de 07 de julho de 1993. 
6 Destaque-se que, além do clareamento dessas três facetas, há uma recomendação — “um modo de usar” — 

quanto à sua aplicação, articulando-as de tal forma que não haja domínio de uma sobre a outra, evitando uma 

simples sobreposição, cujo resultado seria, por um lado, o teoricismo, ou, ao contrário, o empirismo (em que se 

incluem o tecnicismo e o militantismo), todas estas dimensões historicamente presentes no interior da profissão. 
7 CFESS/COFI. Atribuições Privativas do(a) Assistente Social em questão. Brasília, 2002. 
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Assim, em síntese, as competências profissionais são definidas em um duplo 

movimento: entre as demandas da sociedade e as demandas próprias da profissão. 

Este movimento exige um constante repensar das intervenções profissionais e do 

processo de formação profissional. 

É justamente esse repensar das intervenções que me levou a definir como 

objeto de estudo a gestão e suas expressões no cotidiano dos processos de trabalho 

dos assistentes sociais, a partir das demandas profissionais emergentes 

apresentadas por órgãos gestores de políticas sociais de diferentes municípios 

brasileiros. 

Concordando com Guerra (2009), acredito que o Serviço Social precisa garantir 

a sua sobrevivência, para tanto, tem que responder às demandas apresentadas 

cotidianamente nos vários espaços profissionais. Estas, segundo a autora, são 

permeadas por interesses antagônicos provenientes da relação capital-trabalho, que 

então se introduz como contradição e mediação no conjunto das atividades 

profissionais. Guerra também ressalta que, neste contexto contraditório, o 

posicionamento profissional a favor de uma das partes — do capital ou do trabalho — 

não desencadeia automaticamente as condições favoráveis para o exercício 

profissional. Há que se considerar, nesse processo, o envolvimento de correlações de 

forças, muitas vezes difíceis de serem localizadas e enfrentadas.  

Guerra (1995, 1997) ressalta alguns aspectos fundamentais quando se analisa 

o atendimento às demandas profissionais: independente da procedência (da 

instituição, da população usuária, dos trabalhadores ou do capital), há que se 

considerar as condições objetivas vigentes nas organizações públicas ou privadas em 

que o exercício profissional se realiza. Trata-se, segunda a autora, da existência de 

determinadas condições de trabalho sobre as quais a intervenção opera, modificando-

as.  

Quanto às demandas relacionadas ao Estado, a autora citada faz alguns 

destaques. Segundo ela, a configuração dos serviços sociais e/ou das políticas sociais 

e, a partir destes, a maneira como os espaços profissionais se configuram exercem 

uma influência profunda sobre a intervenção profissional. Ainda de acordo com ela, 

no capitalismo, em seu estágio monopolista, o Estado passa a intervir direta e 

sistematicamente nas sequelas da questão social, desenvolvendo uma modalidade 

de intervenção tipificada em políticas sociais.   
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  Portanto, segundo Guerra (1995), o Serviço Social tem nas políticas sociais a 

base de sustentação da sua profissionalidade, já que a intervenção do Estado nas 

questões sociais instituiu um espaço sócio-ocupacional na divisão sociotécnica do 

trabalho. Dado seu caráter assalariado e considerando que a intervenção profissional 

só se realiza mediada por organizações públicas e privadas, a profissão acaba sendo 

condicionada pelo tipo, natureza e modalidade de atendimento das sequelas da 

questão social implicadas no Estado burguês. 

Complementar a esse debate, o documento da ABESS/CEDEPSS (1997), 

quando reflete sobre as demandas profissionais, enfatiza a ambivalência que demarca 

este campo, a partir das mudanças contemporâneas do mundo do trabalho e das 

ações do Estado e das classes sociais. O documento indica que a aproximação a esta 

questão exige, portanto, uma agenda de estudos e investigações sobre as requisições 

e conteúdos do trabalho do Serviço Social, a partir dos anos 1990, marcado por fatores 

profundamente importantes para a possível efetividade do trabalho profissional. Estas 

questões adquirem centralidade, pois, ao falar de demandas, pressupõe-se um dado 

recorte de necessidades sociais e de padrões de intervenção. 

Acredito, assim, ser necessário investigar se as inflexões contemporâneas no 

terreno das demandas profissionais relacionam-se, de forma mais significativa, a 

possíveis mudanças na forma de construção e reconhecimento das necessidades 

sociais na sociedade brasileira e/ou a alterações nos mecanismos públicos e privados 

de intervenção sobre estas necessidades. 

As demandas postas ao Serviço Social caminham na interseção de projetos, 

práticas e discursos políticos distintos e que, por esta condição, conferem um grau 

significativo de ambivalência à dinâmica do trabalho profissional.  

Dessa forma, estudar com mais profundidade as demandas emergentes, tendo 

como foco a gestão e suas expressões, contribuirá para qualificar a análise e o debate.   

Partindo destes pressupostos, o problema que orientou a presente investigação 

se expressa na seguinte questão: diante das alterações ocorridas com a profissão e 

com os espaços sócio-ocupacionais, particularmente em decorrência das mudanças 

vinculadas ao Estado brasileiro, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 

e do complexo gerenciamento expresso nas demandas profissionais apresentadas 

nos casos em que o assistente social é requisitado a trabalhar com a gestão de 

políticas sociais nos diferentes municípios brasileiros, quais são as exigências 

apresentadas à formação e ao trabalho do assistente social?   
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A partir desse questionamento, o objeto ficou assim definido: a gestão e suas 

expressões no cotidiano dos processos de trabalho dos assistentes sociais que 

trabalham nos diferentes municípios brasileiros, objetivando analisar como as 

demandas profissionais emergentes, particularmente no âmbito da atuação em órgãos 

públicos com a gestão de políticas sociais, configuram o exercício e a formação 

profissional do assistente social.  

Além desse objetivo, outros, complementares, ficaram assim definidos: 

compreender os fundamentos da gestão e como ela se expressa nos processos de 

trabalho; descrever como as determinações relacionadas à descentralização da 

gestão de políticas sociais definidas pela Constituição Federal de 1988 impactaram 

as esferas governamentais, especialmente no nível municipal; mapear as demandas 

relacionadas à gestão postas aos assistentes sociais pelos órgãos gestores das 

políticas sociais nos diferentes municípios brasileiros; identificar os conhecimentos e 

a qualificação necessários e exigidos diante das demandas apresentadas, e descrever 

como estão previstos, nos currículos dos cursos, conteúdos necessários que 

garantam a formação (mínima) exigida para o exercício profissional relacionado à 

gestão das políticas sociais, considerando as diretrizes curriculares definidas a partir 

de 1996. 

Parto dos seguintes pressupostos: a incapacidade de reconhecimento das 

demandas profissionais presentes atualmente, quanto ao exercício da gestão de 

políticas sociais nos vários níveis governamentais e na sociedade, está vinculada à 

falta de clareza, por parte dos próprios profissionais, quanto a suas atribuições e 

competências nesses espaços8, bem como da complexidade das ações daí derivadas 

que envolvem profundo domínio e articulação das dimensões técnicas e políticas do 

trabalho profissional. Na realidade social contemporânea, o exercício da profissão e a 

efetivação de seu projeto histórico como categoria estão intimamente relacionados à 

compreensão de sua expressão contraditória pelo corpo de assistentes sociais. 

 

                                                           
8 No ano de 2012, o CFESS publicou um documento, resultado dos debates da categoria que vem se realizando 
desde 1998, sobre trabalho, atribuições e competências profissionais do assistente social em diferentes espaços 
sócio-ocupacionais. Neste documento, consta um levantamento realizado pela COFI (Comissão de Orientação e 
Fiscalização) do CFESS, junto aos serviços de orientação e fiscalização dos CRESSs, sobre as dificuldades 
vivenciadas com relação às atribuições privativas. Os relatórios de fiscalização apresentados demonstraram que 
as dificuldades estão relacionadas à não identificação dos objetos das práticas profissionais e, consequentemente, 
à não identificação das atribuições e competências daí procedentes, e complementam a necessidade do 
aprimoramento da interpretação do texto legal — especificadamente os artigos 4º e 5º da Lei 8662/93 —, na 
perspectiva de fortalecimento do trabalho profissional de agentes fiscais e assistentes sociais (CFESS/COFI, 
2012). 
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Caminho percorrido 
 
 
Um importante legado deixado pela teoria marxista em relação ao método de 

pesquisa é a busca incessante pela “lei dos fenômenos” da realidade estudada. Netto 

(2009, 2011a, grifo do autor) aponta que Marx teria se preocupado mais em aplicar o 

método dialético e não teria oferecido uma definição precisa. Entretanto, o 

pesquisador também afirma que a análise de Marx sobre a sociedade burguesa 

oferece elementos suficientes para compreender os caminhos metodológicos 

percorridos por ele. 

Segundo Netto (2009, 2011a), é a recorrência aos próprios textos de Marx que 

propicia o material indispensável e adequado para o conhecimento do método que ele 

desenvolveu para o estudo da sociedade burguesa. 

Devido à complexidade e ao longo processo de elaboração teórica na 

determinação de um método adequado utilizado por Marx, para o conhecimento 

“verdadeiro” da realidade social, conforme Netto (2009, grifo nosso), a escolha na 

utilização desse método vai exigir um processo amplo e profundo de investigação. 

Como parte do processo de conhecimento, para Marx (19829 apud NETTO 

2009, p. 673) a teoria tem um papel fundamental e sua especificidade: 

 

O conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal como ele é em 
si mesmo, na sua existência real e efetiva, independente dos desejos, 
das aspirações e das representações do pesquisador. A teoria é, para 
Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que 
pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a 
estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. E esta reprodução (que 
constitui propriamente o conhecimento teórico) será tanto mais correta 
e verdadeira quanto mais fiel o sujeito for ao objeto. 

 

Assim, segundo o autor, a teoria é o movimento real do objeto transposto para 

o cérebro do pesquisador: é o real reproduzido e interpretado no plano ideal (do 

pensamento). 

A elevação da realidade ao plano do pensamento é a própria base da 

percepção e reconhecimento dos fenômenos. A realidade se faz e se constitui pelas 

relações concretas definidas pelas formas de propriedade, pela divisão social do 

trabalho, pelo grau de desenvolvimento em que a sociedade se encontra, e esses são 

                                                           
9 MARX, Karl. Para a crítica da economia política: Salário, preço e lucro: O rendimento e suas fontes. São Paulo: 

Abril Cultural, 1982. 
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os determinantes das relações sociais. Portanto, a investigação científica deve partir 

da realidade concreta (NETTO, 2011a). 

Então, neste estudo, privilegia-se o papel das realidades material e social 

expressas nas demandas profissionais relacionadas à gestão de políticas sociais 

apresentadas ao assistente social quando este se insere nos espaços sócio-

ocupacionais em diferentes municípios brasileiros (realidade concreta, não só a 

imediata, mas todos os aspectos do seu contexto).  

Ao optar pelo materialismo histórico, parte-se da interpretação de que a História 

não se compõe de uma linearidade: ao contrário, são múltiplos acontecimentos 

conectados, interligados e, essencialmente, dinâmicos, que fazem parte da história 

dos Homens. Dessa forma, é de extrema importância recorrer ao processo histórico 

para poder conhecer e qualificar o presente, desvendar alguns daqueles elementos 

que atravessam os séculos e acompanham a humanidade. Nesse sentido, não se 

trata de fazer uma narração dos acontecimentos, mas de compreendê-los à luz da 

sua historicidade. Também, não se trata de opor ou negar simplesmente, mas de 

buscar a sua essência. Assim, pensar os acontecimentos sociais é um movimento 

necessário à compreensão da realidade de trabalho do ser social, o trabalhador 

assistente social, e dos reflexos da realidade material de trabalho para a sua vida e 

organização das políticas públicas geridas pelo Estado. 

Em Marx, segundo Netto (2009, 2011a), a abstração da realidade é uma 

condição para a construção do conhecimento para além da aparência, por isso é 

preciso negar a aparência inicial, ou seja, a forma fenomênica, o modo como as coisas 

se apresentam, pois só pela negação pode-se investigar. Trata-se da decomposição 

do todo, de desconstruir a concreticidade posta para desvendar o que não está à 

mostra. 

O objeto deste estudo, a gestão e suas expressões no exercício profissional do 

assistente social, evidencia um fenômeno concreto, um processo singular, mas não 

isolado. É antes um processo interligado com as contradições capital/trabalho. Está, 

assim, interligado aos movimentos de luta de classes e, por conseguinte, ao papel do 

Estado.  É um estudo singular, mas, em determinados momentos, pode se 

universalizar e a universalidade pode se singularizar (NETTO, 2011a). 

Não se trata de reducionismo, de ora reduzir a universalidade ao singular ou 

vice-versa. É antes de tudo um processo de mediação, de busca de compreensão e 

de relação causal entre as “representações fixadas” na consciência acerca de 
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determinada realidade e as condições em que essas representações foram 

construídas, ou seja, a realidade material reificada (NETTO, 2009, 2011a, grifo do 

autor). 

Desse modo, a análise proposta parte da mediação do contexto mais amplo da 

organização do trabalho, do desenvolvimento das políticas sociais públicas, em 

especial da descentralização da gestão dessas políticas nos diferentes municípios 

com a realidade singular, as demandas profissionais, já que a totalidade se faz 

presente na singularidade. Entende-se que a universalidade está posta na 

organização da sociedade em geral, e a particularidade se faz representada, por 

exemplo, pelas instituições e ideologias e estas estão imbricadas na caracterização 

das singularidades, ou seja, o singular não é algo isolado, separado e estagnado, mas 

é fruto do universal, o qual se manifesta por meio das várias particularidades que 

compõem o todo, e a sua apreensão se dá por meio de sucessivas aproximações na 

busca do desvendamento da realidade aparente. 

Nesse contexto, a categoria “totalidade” também deve ser sublinhada, segundo 

Netto (2011a, grifo do autor). Para o autor, no século XX, houve uma tendência ao 

uso da categoria “totalidade” como uma exigência metodológica e isso a teria reduzido 

a uma regra. Abdicou-se, logo, da investigação da realidade, resultando na anulação 

do princípio epistemológico de conhecimento da realidade e conduzido à interpretação 

idealista. 

Para Marx, segundo Netto (2009, p. 690), a sociedade burguesa é uma 

totalidade concreta 

.  

Não é um “todo” constituído por “partes” funcionalmente integradas. 
Antes, é uma totalidade concreta inclusiva e macroscópica, de máxima 
complexidade, constituída por totalidades de menor complexidade. 
Nenhuma dessas totalidades é “simples” — o que as distingue é o seu 
grau de complexidade [...]. E se há totalidades mais determinantes que 
outras [...], elas se distinguem pela legalidade que as rege. [...]  

 

A dialética da totalidade entende a realidade como uma complexa estrutura que 

se movimenta em suas íntimas determinações, mas essa estrutura interna não se 

revela de imediato à superfície, antes se faz necessário um esforço cognitivo para se 

aproximar da essência do fenômeno. Assim, a perspectiva é a apreensão da gestão 

enquanto uma demanda profissional, não como uma realidade pronta, acabada e 

imutável, mas sim como uma particularidade em conexão com o todo, ou seja, com 
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os processos de trabalho do assistente social e com o trabalho em uma sociedade 

capitalista. 

Dessa forma, a totalidade concreta e articulada, segundo Netto (2009), é uma 

totalidade dinâmica: seu movimento resulta do caráter contraditório de todas as 

totalidades que compõem a totalidade. Sem as contradições, segundo o autor, as 

totalidades seriam totalidades inertes, mortas: “e o que a análise registra é 

precisamente a sua contínua transformação” (p. 691). 

A força motriz do movimento da contradição e a incompletude, ou seja, o 

conhecimento da realidade está em permanente construção, não está acabado. 

Dessa forma, uma questão central nesse processo refere-se a descobrir as relações 

entre os processos ocorrentes nas totalidades constitutivas tomadas na sua 

diversidade. Tais relações nunca são diretas: são “mediadas” não apenas pelos 

distintos níveis de complexidade, mas, sobretudo, pela estrutura peculiar de cada 

totalidade. A mediação enquanto categoria dinâmica é a chave para a compreensão 

da realidade, articulando a universalidade à singularidade (ou vice-versa). Assim, a 

mediação torna-se necessária para o desvendamento da essência da realidade 

objetiva, a qual não se manifesta à primeira vista (NETTO, 2009, grifo do autor). 

A articulação dessas três categorias nucleares, a totalidade, a contradição e a 

mediação, contribui para que Marx, segundo Netto (2011a, p. 58), descobrisse a 

perspectiva metodológica que propiciou o “erguimento do seu edifício teórico”. 

Quando nos oferece o exaustivo estudo da “produção burguesa”, Marx nos legou, 

segundo o autor, a base necessária, indispensável, para a teoria social. 

Partindo dessa orientação teórica e metodológica, o objeto de estudo — a 

gestão e suas expressões no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais, a partir 

das demandas profissionais emergentes — vem sendo construído e desvelado. 

Além das categorias historicidade, totalidade e contradição, que estão 

presentes no método dialético-crítico, foram elencadas também categorias 

explicativas da realidade. São elas: processos de trabalho, gestão de políticas sociais, 

descentralização, Serviço Social. 

A intenção para operacionalizar o estudo ora proposto é a abordagem 

qualitativa, no sentido empregado por Minayo (2010), cuja orientação apoia-se no 

materialismo histórico, para o qual, como já enfatizado, a realidade material e o 

trabalho são categorias fundamentais na compreensão do ser e da realidade social, 
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sendo essa metodologia, por conseguinte, essencial para explicitar os significados a 

serem buscados na análise das demandas profissionais.  

Definido o método e a abordagem, seguiu-se com o levantamento bibliográfico 

e a escolha do instrumento para a coleta de dados. Considerando a amplitude da 

pesquisa, defini que o mais apropriado seria a análise documental, pois assim seria 

possível, diante dos limites impostos pelo tempo, recursos e condições geográficas, 

obter informações de um número maior de municípios brasileiros, bem como de um 

número significativo das escolas de Serviço Social existentes no país. Assim sendo 

utilizei como fonte de coleta os editais10 de concurso público11, disponibilizados via 

internet nos últimos cinco anos e os currículos, também disponibilizados via internet, 

das escolas de Serviço Social filiadas à Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social (ABEPSS). 

Ludke e André (1986, p. 38) reconhecem a pouca exploração pelas áreas 

humano-sociais da efetiva análise documental. Entretanto, os autores destacam a 

importância de documentos, por exemplo, “leis e regulamentos, normas, pareceres, 

                                                           
10 Segundo Borges (2009), o edital é uma peça escrita que tem por finalidade a divulgação de informações acerca 
de determinado fato jurídico, segundo o conceito dominante na doutrina. Em editais de concursos públicos, devem 
ser previstas as regras relativas à competição, observados,  sempre, os ditames constitucionais. 
O edital é a peça mais importante do certame, na medida em que fixa, a priori, as  regras a que se submeterão 
tanto candidatos quanto administração pública. Embora se possa considerá-lo a lei do concurso, essa 
normatização deve obediência aos princípios constitucionais, às normas administrativas, especialmente a 
razoabilidade, bem como às especificidades do concurso e da função pública que se pretende preencher, o que 
nem sempre se tem verificado na prática administrativa. 
A Constituição não prevê um princípio do concurso público. Há, sim, princípios explícitos e implícitos na 
Constituição Federal de 1988 (CF/88), relativos ao procedimento do  concurso público, bem como o princípio da 
ampla acessibilidade às funções públicas,  inserto no inc. I do art. 37 da CF/88. 
Assim, os editais de concursos públicos devem trazer como previsão, além da legislação  aplicável, a nomenclatura 
e o quantitativo das funções oferecidas, descrição sumária  das atividades, seu regime jurídico, remuneração inicial 
e, quando houver, jornada  de trabalho, local, data e horário para realização das inscrições, em prazo razoável, e 
documentação necessária, requisitos para provimento nas funções, que devem ser expostos detalhadamente e 
guardar relação com as atribuições das funções a serem preenchidas, bem como a época de  sua comprovação.  
Devem também ser previstas no edital regras básicas relativas aos conhecimentos exigidos e programas das 
disciplinas para cada função, tipo de concurso, se de provas e  títulos, ou somente um tipo, especificando-as de 
acordo com a natureza e complexidade da função pública a ser preenchida, na forma do art. 37, II, da CF/88, 
critérios para  avaliação das provas, detalhando-se a pontuação atribuível a cada uma delas e se  classificatórias 
ou eliminatórias, apresentando-se gabaritos em suas fases, incluídos os  títulos, a pontuação mínima para 
classificação ou o  limite de candidatos habilitados à etapa seguinte, critérios de desempate, que devem ser  
objetivos, prazo de validade do certame e possibilidade ou não de sua prorrogação. 
11 A realização de concurso público, para selecionar o candidato que mais se enquadre às exigências da função 
pública a ser preenchida, é um dos instrumentos — que têm como fundamento os princípios — colocados à 
disposição da administração pública para fazer valer as garantias democráticas e os preceitos constitucionais 
(BORGES, 2009). 
O sistema constitucional vigente prevê como regra que a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, II da Constituição Federal). A 
realização de certame competitivo prévio ao acesso a cargos e empregos públicos objetiva realizar princípios 
consagrados em nosso sistema constitucional, notadamente os princípios da democracia e isonomia, e efetiva-
se por meio de processo administrativo. Utilizando-se deste mecanismo, atendem-se também às exigências do 
princípio da eficiência, neste momento entendido como a necessidade de selecionar os mais aptos para ocuparem 
as posições em disputa e proporcionar uma atuação estatal otimizada (MOTTA, 2005). 
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cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas”, como fonte 

de pesquisa, ou seja, estes documentos podem conter informações factuais 

primordiais, orientados por elementos que norteiam os estudos (hipóteses e variáveis 

ou problemas de pesquisa, e questões norteadoras, embora alguns autores admitam 

a convivência entre ambos).  

Os autores complementam ressaltando que a análise documental representa 

uma fonte estável e rica, da qual podem ser retiradas evidências que fundamentem 

afirmações e declarações do pesquisador, atribuindo importância destacada a esta 

técnica para a coleta de dados. 

Gil (1995) destaca que a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa 

bibliográfica. A diferença essencial entre ambas, segundo o autor, está na natureza 

das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 

contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. 

Mesmo ciente dos limites do material utilizado como fonte de pesquisa — os 

editais de concurso público disponibilizados via internet —, a escolha desta fonte 

deve-se a dois fatores: primeiramente pela facilidade no acesso a dados públicos, já 

que, atualmente, a internet é o principal instrumento utilizado pelos órgãos 

governamentais para a divulgação dos atos administrativos. A utilização deste meio 

de comunicação é defendida por Freitas, Janissek-Muniz e Moscarola (2004): para os 

autores, o processo de pesquisa, nos moldes tradicionalmente praticados, por vezes 

é limitado em função de custo, tempo, dispersão geográfica ou intensidade de 

trabalho. Tais barreiras podem ser exponencialmente resolvidas com o uso da 

tecnologia internet. Os autores defendem que a esta oferece um novo cenário 

tecnológico para a coleta e o tratamento de dados necessários à realização de 

pesquisas. 

O segundo fator, decorrente do primeiro, refere-se à obrigatoriedade dos órgão 

públicos em darem visibilidade  — por meio de editais — às normas e regras 

estabelecidas quando há a necessidade da realização de concurso e processos 

seletivos, demonstrando publicamente os critérios exigidos para o ingresso no serviço 

público. Nos editais, constam as competências e atribuições exigidas, reflexo do que 

está contido nos documentos oficiais que regem a gestão de pessoas nas 

organizações públicas municipais, tais como: Lei Orgânica (LO); Estatuto do Servidor 
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Público (ESP); Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), e demais leis 

complementares, demonstrando assim o que será exigido no desempenho do cargo 

público  

Com o advento da CF/88, o ingresso para qualquer investidura em cargo 

público ficou restrito à realização de Concurso Público de provas, ou de provas e 

títulos. Essa obrigatoriedade é exigida tanto para a Administração Direta como para a 

Administração Indireta, inclusive Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista. Dessa forma, os editais são documentos oficiais.  

O acesso aos dados referente às demandas profissionais emergentes 

apresentadas aos assistentes sociais partiu do mapeamento realizado nos editais 

disponibilizados na internet. Para tanto, foi realizado durante o ano de 2012 e início 

de 2013 um levantamento de todos os sites existentes na internet que deram 

publicidade aos editais de concursos públicos e processos seletivos que ocorreram 

durante os anos de 2009 a 201312. Alguns sites (relação em anexo) são específicos 

para divulgação desses concursos, outros são meios oficiais utilizados pelos órgãos 

públicos, neste caso, sites específicos vinculados às prefeituras, para dar publicidade 

às decisões administrativas e jurídicas, conforme determinações legais. Foram 

encontrados 417 (quatrocentos e dezessete) editais, conforme quadro demonstrativo 

a seguir: 

 
Nordeste Norte Sul Sudeste Centro-

Oeste 
 

MA 21 AM 02 RS 24 SP 58 MT 25  

BA 33 RO 11 PR 24 MG 86 MS 3  

CE 06 AC 04 SC 13 RJ 4 GO 13  

SE 06 RR 01   ES 6 DF 0  

AL 06 PA 13        

PB 21 TO 02        

PE 09 AP 07        

RN 1          

PI 18          

Total 121  40  61  154  41 417 

 
Quadro 1 – Divisão dos editais mapeados por região e estados do Brasil – 2009 a 2013 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados extraídos dos editais de concurso (2012-2013) 

 

                                                           
12 O período definido contempla (1) um mandato do gestor municipal. 
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O quadro acima demonstra que a região Nordeste e Sudeste são as que mais 

realizaram concursos públicos no período pesquisado (2009-2013). Este fato está 

relacionado ao número expressivo de municípios existentes nestas regiões: Nordeste, 

1794 municípios, e Sudeste, 1668, totalizando 5565 existentes no país (IBGE, 2010), 

representando 62,2% desse total. 

Complementar a estes dados, um fator importante a ser considerado refere-se 

ao número de habitantes existentes nos municípios encontrados, pois esta distribuição 

é determinante na gestão das políticas sociais. A composição está assim distribuída: 

 

 Número de habitantes Número de municípios % 

   

Até 5.000 51 12,23 

De 5.001 a 10.000 72 17,27 

De 10.001 a 20.000 107 25,66 

De 20.001 a 50.000 103 24,70 

De 50.001 a 100.000 41 9,83 

De 100.001 a 500.000 33 7,91 

Acima de 500.000 10 2,40 

 417 100 

 

Quadro 2: Distribuição do número de habitantes por municípios13 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados extraídos dos editais de concurso (2012- 2013) 

 
 

Este perfil, além de comprovar os dados apresentados nos últimos censos 

(IBGE, 2000, 2010), ou seja, que o país é composto, em sua maioria, por municípios 

de pequeno porte, até 20.000 habitantes, demonstra que são estes municípios que 

mais requisitam assistentes sociais. As normatizações federais14, que definem a 

organização das políticas sociais nos municípios, consideram o porte dos municípios 

um fator essencial para o recebimento de financiamento. Este contexto pode ser um 

determinante nas ações profissionais.  

                                                           
13 Para melhor visualização desta distribuição ver quadro em anexo. Foi utilizada como referência a divisão 

populacional estabelecida nas pesquisas (censo) do IBGE. 
14 Em relação à política de assistência social, para fins de partilha dos recursos da União, a NOB-SUAS/2005 

estipula o número mínimo de CRAS de acordo com o porte do município. Em relação à educação, os cálculos de 
repasse do Fundeb e do FPM são per capita, quanto menor o município, menores também são os recursos, os 
quais devem ser utilizados não apenas para pagar os professores, mas para manter a infraestrutura física e o 
corpo técnico indispensável para o acompanhamento pedagógico. Na saúde, segundo os critérios de 
financiamento do Sistema Único de Saúde, a distribuição de recursos deve ser feita a partir da combinação de 
critérios que contemplem: perfil demográfico da região; perfil epidemiológico da população a ser coberta; 
características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área; desempenhos técnico, econômico e financeiro 
no período anterior; níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais; previsão do 
plano quinquenal de investimentos da rede; ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras 
esferas de governo. 
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Dos 417 editais, as áreas que mais requisitaram assistentes sociais estão 

assim distribuídas: 

 

REGIÃO/ 
ESTADO 

DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EDITAIS POR ÁREAS TOTAL 
(%) 

NORDESTE Assistência 

Social 

Saúde Assistência 

Social/ 

Saúde 

Diversas 

áreas (1) 

Genérico

/ 

LRP(2) 

Nada 

consta 
 

MA 1 2 0 0 16 2 21 

BA 6 1 2 3 6 15 33 

CE 1 1 0 0 2 2 6 

SE 1 0 1 0 0 4 6 

AL 2 1 0 0 0 3 6 

PB 4 1 1 2 1 12 21 

PE 3 1 0 2 3 0 9 

RN 1 0 0 0 0 0 1 

PI 10 1 0 0 2 5 18 

Total 29 8 4 7 30 43 121 
(29) 

 

NORTE        

AM 0 1 0 0 0 1 2 

RO 1 2 1 4 2 1 11 

RR 0 0 0 0 1 0 1 

PA 4 0 0 0 8 1 13 

TO 1 0 0 0 1 0 2 

AP 2 0 0 0 4 1 7 

AC 2 2 0 0 0 0 4 

Total 10 5 1 4 16 4 40 (9,6) 

 

SUL        

PR 8 2 0 4 8 2 24 

SC 8 2 1 0 0 2 13 

RS 6 2 1 14 0 1 24 

Total 22 6 2 18 8 5 61 
(14,6) 

 

SUDESTE        

SP 23 3 6 13 2 11 58 

MG 37 4 18 10 0 17 86 

RJ 2 0 0 0 2 0 4 

ES 2 0 0 2 2 0 6 

Total 64 7 24 25 6 28 154 
(37) 
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CENTRO 
OESTE 

       

MT 11 3 2 6 0 3 25 

MS 2 0 0 0 0 1 3 

GO 2 0 1 0 8 2 13 

DF 0 0 0 0 0 0 0 

Total 15 3 3 6 8 6 41 (9,8) 

        

TOTAL GERAL 140 29 34 60 68 86 417 

% 34 7 8 14 16 21 100 

 
Quadro 3 – Distribuição do número de editais por estados e áreas 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados extraídos dos editais de concurso (2009 a 2013) 

 
(1) Constam nos editais as seguintes áreas: assistência social, saúde, educação, 

habitação, sociojurídico, seguridade social, meio ambiente, cultura, agricultura e 
pesca, desenvolvimento urbano, organizacional, recursos humanos, criança e 
adolescente, serviço social do luto, previdência social, infância e juventude, apenados, 
adoção, medida socioeducativa, reabilitação. 

(2) Alguns editais descrevem as atribuições de forma genérica, sem mencionar uma área 
específica. Dentre eles, alguns fazem menção à Lei de Regulamentação da Profissão 
(8.662/1993), especialmente os artigos referentes às competências e atribuições. 

 
 
 

O quadro 3 vem respaldar as pesquisas realizada pelo CFESS no ano de 

200415, ou seja, após nove anos (considerando a data da coleta dos dados), às áreas 

de assistência social, saúde, educação e habitação continuam prioritárias no mercado 

de trabalho do assistente social, com destaque para as áreas de assistência social e 

saúde.  Contudo, os dados demonstram que os assistentes sociais estão se inserindo 

em áreas que até então eram restritas, ou pelos menos prioritárias, a outros 

profissionais como cultura, agricultura e pesca, e desenvolvimento urbano. 

Assim, dentre as áreas mencionadas, considerando os percentuais 

demonstrados e por sua importância histórica na profissionalização do Serviço Social, 

serão as áreas priorizadas neste estudo: assistência social e saúde e as respectivas 

políticas — a Política Nacional de Saúde (1990) que, através do Sistema Único de 

Saúde (SUS) vai consolidar as ações previstas na política e, que, por seu pioneirismo 

e amplitude de atendimento serviu de referência para as demais políticas quando se 

pensa em um sistema público de atendimento descentralizado, integral e equânime; 

                                                           
15 Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Conselhos Regionais de Serviço Social 

(CRESS), em maior de 2014, junto aos assistentes sociais inscritos no CRESS, com registro ativo, os quais 
totalizavam à época um universo de 61.151 profissionais. Maiores informações: <www.cfess.org.br>. 
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e a Política Nacional de Assistência Social (2004), seguida da constituição do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), a qual configurou particularidades para o 

exercício profissional, principalmente com a instalação dos Centros de Referência de 

Assistência (CRAS) e Centros de Referências Especializados de Assistência Social 

(CREAS). 

Pela diversidade significativa entre os estados e municípios brasileiros, 

determinante na pesquisa, enfrentou-se o desafio e ficou decidido que seria 

importante analisar todos os editais encontrados. Esta escolha exigiu um rigor 

metodológico para que se pudesse organizar a quantidade de informações coletadas. 

Para tanto, a partir da amostra, para melhor compreensão e análise dos dados, 

definiu-se como método a análise de conteúdo na modalidade analise temática. 

Segundo Chizzotti (2001), a análise de conteúdo é um método de tratamento e análise 

de informações, colhidas por meio de técnica de coleta de dados, identificados em um 

documento. A técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer 

comunicação, e assim será possível compreender criticamente o sentido das 

comunicações, seus conteúdos implícitos ou explícitos. 

Para Triviños (1995), a análise de conteúdo é realizada a partir de três etapas: 

a pré-análise, a descrição analítica e a interpretação inferencial. A pré-análise 

caracteriza-se pela organização do material coletado. A descrição-analítica 

fundamenta-se principalmente no processo de codificação, classificação e 

categorização dos dados coletados. Por fim, a interpretação inferencial, como o 

próprio nome já indica, pressupõe a reflexão, iniciada na fase de descrição analítica, 

e sua inter-relação com a revisão bibliográfica que norteia o estudo. Para Bardin 

(197916 apud TRIVIÑOS 1995), a análise de conteúdo caracteriza-se por 

  

um conjunto de análise das técnicas de comunicação, visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos à produção/recepção (variáveis 
inferidas) das mensagens (BARDIN, 1979, p. 21).   

 
 

Quanto à analise temática, segundo Minayo (2010, p. 315), “a noção de tema 

está ligada a uma afirmação a respeito de determinado assunto. Ela comporta um 

feixe de relações e pode ser graficamente apresentada através de uma palavra, de 

                                                           
16 BARDIN, L. Analise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979. 
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uma frase ou de um resumo”. Complementar a esta afirmação, para Bardin17 (1979, 

p. 105 apud MINAYO 2010, p. 315), “o tema é a unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de 

guia à leitura”. 

Assim, a opção pela analise temática sustenta-se na possibilidade de descobrir 

os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência 

signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado (MINAYO, 2010). 

Em relação aos currículos18, foi feito um levantamento de todas as escolas de 

Serviço Social – Unidades Acadêmicas, filiadas à ABEPSS19, visando identificar o 

número de escolas existentes. Posteriormente, foi feito um levantamento em todos os 

currículos disponíveis via internet, identificando, assim, como estão inseridos nestes 

conteúdos, os quais dão suporte à formação para o exercício profissional com a 

gestão de políticas sociais. Estas informações também foram tratadas por meio da 

análise de conteúdo na modalidade temática. 

Das 107 escolas de graduação e pós-graduação em Serviço Social existentes 

no Brasil filiadas a ABEPSS, há 36 escolas de graduação com a matriz curricular 

disponível na internet. Foi a partir dos seus projetos pedagógicos que se analisaram 

os conteúdos ministrados. Como já mencionado, após a sistematização dos dados 

coletados, a análise de conteúdo na modalidade temática também foi utilizada para o 

tratamento destes dados. 

A apresentação formal do texto está construída em quatro capítulos.  

No capítulo I, “A Gestão e suas expressões: uma aproximação aos conceitos e 

fundamentos”, busco localizar o tema a partir de duas abordagens: enquanto um 

instrumento fundamental para a (re)organização dos processos de trabalho e na 

organização do Estado brasileiro, considerando as particularidades das reformas 

desencadeadas nos anos de 1990 e culminado na reforma gerencial, tendo como 

auxílio autores como Marx, Granemann, Antunes, Harvey, Merhy, Chiavenato, Motta, 

Nogueira, Piolli e Mishima. 

                                                           
17 Op. cit. 
18 Vale ressaltar que o currículo, enquanto documento que sistematiza conteúdos, está pautados nas diretrizes 

que estabelecem uma base comum, no plano  nacional, para os cursos de graduação em Serviço Social. A partir 
dessas diretrizes, cada  Instituição de Ensino Superior (IES) elabora seu Currículo Pleno. 
19 Com sede e foro jurídico e administrativo em Brasília/DF, é uma entidade civil, de natureza acadêmico-científica 
de âmbito nacional, de direito privado, sem fins lucrativos e com duração indeterminada. Dentre as suas 
finalidades, estão previstos: propor e coordenar a política de formação profissional na área de Serviço Social que 
associe organicamente ensino, pesquisa e extensão, e articule a graduação com a pós-graduação. Disponível em: 
<www.abepss.org.br>. Acesso em: 20 set. 2014. 
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No capítulo II, “A Gestão Municipal descentralizada das políticas sociais: as 

novas configurações e as demandas decorrentes”, propus-me a discorrer sobre a 

descentralização político-administrativa que vem ocorrendo no Brasil a partir dos anos 

de 1990 como um dos componentes principais da reforma do Estado, que 

desencadeou profundas transformações na maneira de gerir as políticas públicas, 

particularmente as políticas sociais. Confundida, muitas vezes, com a municipalização 

das ações governamentais, a descentralização assume claramente o sentido da 

transferência de poder, recursos e responsabilidades do nível federal para os níveis 

estadual e municipal, sobretudo no tocante à provisão de serviços sociais. Para tanto, 

recorro a autores como Pereira, Almeida, Sallum, Bresser Pereira, Nogueira e 

Cardoso, Souza, Abrucio e Arretche. 

No capítulo III, “A gestão no exercício profissional do Assistente Social: das 

demandas tradicionais às emergentes”, procuro situar o Serviço Social no contexto 

apresentado nos capítulos anteriores, evidenciando como as reformas no Estado 

brasileiro, desencadeadas a partir da década de 1990, vão (re)definir, por meio da 

transferência da gestão das políticas sociais para o nível municipal, os espaços 

ocupacionais e os processos de trabalho de diferentes trabalhadores envolvidos com 

tais políticas, particularmente dos assistentes sociais.  

Ainda nesse capitulo, procuro evidenciar a gestão enquanto uma demanda e 

uma atribuição do assistente social, descrevendo como estas duas dimensões estão 

presentes nas demandas profissionais, perpassando a história da profissionalização 

do Serviço Social.   Para tal empreitada, vou dialogar com autores como Iamamoto, 

Iamamoto e Carvalho, Mota e Amaral, Netto, Cardoso et al., Silva e Silva, Aguiar, 

Mioto e Lima, e Vieira. 

No capítulo IV, “A Gestão nas demandas profissionais emergentes: uma 

reflexão a partir da gestão das políticas de assistência social e saúde”, como parte 

constitutiva desse processo, à luz do referencial teórico explicitado nos capítulos 

anteriores, busco demonstrar a centralidade da gestão no exercício profissional do 

assistente social, a partir de demandas que estão sendo colocadas aos profissionais, 

quando estes são contratados para trabalhar com a gestão de políticas sociais 

operacionalizadas por diferentes municípios brasileiros, por meio da análise da gestão 

de duas políticas determinantes para a consolidação do mercado de trabalho: a 

Política Nacional de Assistência Social e a Política Nacional de Saúde. 
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Estas políticas foram analisadas separadamente porque possuem dinâmicas 

próprias, entretanto, não se pode perder de vista que há entre elas uma interface em 

relação aos processos de trabalho institucionais, envolvendo diferentes profissionais, 

e, em particular, o assistente social. Portanto, é no cotidiano da gestão das políticas 

sociais, enquanto formas de enfrentamento das expressões da questão social, que se 

materializam espaços de trabalho e de disputas políticas, do desenvolvimento de 

intervenção social e de sociabilidade. 

Assim, procuro demonstra que a gestão, enquanto uma demanda, mas, 

prioritariamente, enquanto uma competência e atribuição profissional do assistente 

social, pode se constituir como uma potente ferramenta de ação para a (re)construção 

de processos de trabalho em direção da defesa dos direitos dos usuários que buscam 

os serviços do SUAS e do SUS. 

Para dar visibilidade à expressividade das atividades relacionadas à gestão, 

demonstrada nas demandas mapeadas, foram sintetizados, a partir da análise 

temática, três grandes temas: Gestão do trabalho, Gestão financeira e Gestão de 

informações. Contudo, quando concretizados nos processos de trabalho acontecem 

inter-relacionados, mas, quando separados, demonstram as formas e os contornos da 

gestão no cotidiano profissional. 

O capitulo é finalizado com a discussão sobre os impactos das demandas 

relacionadas à gestão para a formação profissional e as implicações decorrentes. 

No fechamento do texto da tese, apresento, por fim, as considerações finais e 

o rol de referências bibliográficas e documentais utilizadas no estudo, análise e 

redação do trabalho. 
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1 GESTÃO E SUAS EXPRESSÕES: UMA APROXIMAÇÃO AOS CONCEITOS E 

FUNDAMENTOS 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe transformações significativas para a 

organização político-administrativa do Estado brasileiro, em particular para os 5.565 

municípios do país. Com a regulamentação da legislação pertinente à Seguridade 

Social e áreas complementares, um conjunto de demandas gerenciais, assistenciais 

e intersetoriais, desafiam a administração pública, uma vez que a implementação das 

políticas proveniente do arcabouço legal exige a criação de sistemas administrativos 

complexos que envolvem redes regionalizadas e hierarquizadas, configurando uma 

estrutura única (sistemas únicos), sob as diretrizes da descentralização, atendimento 

integral e integrado, e participação da sociedade. 

Dessa forma, com a implantação e consolidação das políticas sociais 

provenientes da Seguridade Social e seus respectivos serviços, programas e projetos, 

desafios são colocados aos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com a 

operacionalização de tais sistemas. A gestão, nesse processo, se torna um 

instrumento fundamental para a (re)organização do processo de trabalho, pois é a 

partir dela que os trabalhadores irão viabilizar o atendimento das necessidades da 

população.  

Esse movimento, sustentado pelo processo de descentralização, traz para o 

nível local novas responsabilidades e compromissos, no sentido de atender às 

demandas e expectativas que se colocam, por parte dos usuários das políticas sociais 

públicas, e, ao mesmo tempo, à necessidade de criação ou expansão física e funcional 

da rede de atendimento, de adequação do qualitativo e quantitativo de trabalhadores 

alocados para a prestação dos serviços, da avaliação da qualidade dos serviços 

prestados, entre outros. Inserida neste contexto, a gestão tem sido tomada como um 

fator de fundamental importância para o alcance de objetivos. 

Contudo, vale destacar que é necessário compreender os limites dessas 

afirmações, uma vez que a perspectiva de se olhar para a gestão, desarticulada das 

questões contemporâneas vivenciadas nas políticas sociais (financiamento 

insuficientes, precarização do trabalho e dos serviços, estruturas físicas precárias, 

entre outras questões), pode conduzir à possibilidade de tomá-la como uma solução 

para muitos males e considerar estritamente seus aspectos burocráticos e do 

cumprimento rigoroso de controle. Como uma questão central, a gestão e os 
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procedimentos administrativos dela derivados têm que ser compreendidos como um 

instrumento de condução e articulação de políticas, como um desafio estratégico para 

a organização dos processos de trabalho nas políticas sociais na direção da 

democratização, equidade e garantia de direitos. 

Tal afirmação de forma alguma credita exclusivamente à gestão (de políticas, 

serviços, programas, projetos, entre outros na área social) a potência de transformar 

os processos e os serviços públicos, uma vez que é preciso fazer uma leitura crítica e 

objetiva deste instrumento de trabalho, ou seja, “o processo de gestão parece estar 

mais bem conceituado quando definido como instrumento necessário, mas não 

suficiente à implementação de políticas [...]” (CAMPOS, 1989, p.10). Assim, 

concordamos com Campos quando se refere à gestão: 

 

ao mesmo tempo “condicionante do” e “condicionada pelo” modo 
como se organiza a produção de serviços [de saúde]. Essa dupla 
posição — de produto de um determinado contexto e de criador deste 
mesmo contexto — torna o processo de gestão permeável à influência 
dos diferentes sujeitos sociais interessados em diversas politicas [...] 
(CAMPOS, 1989, p. 11).20 

 

Aqui se credita a possibilidade de refletir sobre a gestão, particularmente 

relacionada às políticas sociais, como uma ferramenta para imprimir uma dada 

direcionalidade aos processos de trabalho do Assistente Social voltados à 

democratização, à garantia de direitos, não se restringindo meramente ao 

desenvolvimento de atividades burocráticas, como muitas vezes pode acontecer 

quando se trabalha nos diferentes serviços públicos. Esta possibilidade leva, portanto, 

a se pensar a distância entre os que comandam, dirigem, e aqueles que executam 

cotidianamente as ações. 

Afinal, no processo de gestão exige-se sempre responder a uma pergunta: que 

direção dar ao processo?  Sá (2001, p. 156) afirma que “planejamento e 

gestão/governo deixam de dizer respeito a um problema de administração das coisas 

pelos homens e passam a significar um problema de interação entre os homens na 

busca de seus objetivos”. 

                                                           
20 Considerando a importância dos estudos sobre a gestão em saúde para compreensão dos processos de gestão 

pós Constituição Federal de 1988 e da referência desses processos para a gestão das demais políticas sociais, 
alguns autores de referência e seus estudos serão utilizados nesta tese. 
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Assim, gerir as políticas e serviços em uma perspectiva de coletivizar o trabalho 

e dividindo responsabilidades, bem como estabelecer estruturas que possam 

recompor o trabalho no sentido de acolher os usuários em suas necessidades, pode 

significar o favorecimento de uma lógica participativa e democrática, creditando aos 

trabalhadores e usuários a capacidade de se constituírem como atores em um 

processo de construção e de criação de diferentes possibilidades de intervenção. 

Esta direção certamente atende às premissas colocadas na proposta do Projeto 

Ético-Político do Serviço Social (aprofundamos esse tema mais adiante), bem como 

com os princípios constitucionais: universalidade, integralidade, equidade e 

participação social. 

 

(...) poderíamos afirmar que a adesão dos trabalhadores a um novo 
projeto de sociedade depende do reconhecimento de que esse novo 
estilo de vida já é possível hoje. De que o viver cotidiano não precisa 
obrigatoriamente ser aquele da repetição, da renúncia sistemática à 
autonomia e ao desejo. Que o trabalho em uma instituição pública 
pode ser um espaço para a realização profissional, para o exercício da 
criatividade, um lugar onde o sentir-se útil contribua para despertar o 
sentido de pertinência à coletividade, transcendendo o papel 
tradicional do trabalho que é o de, quando muito, assegurar a 
sobrevivência e um determinado nível de consumo. Uma via para 
transcender a alienação social. Uma possibilidade em aberto 
(CAMPOS, 1997, p. 67). 

 

Essa discussão aponta para dois aspectos presentes no cotidiano dos serviços 

públicos, o que implica em se olhar para a interface desses dois temas extremamente 

complexos: de um lado, a questão dos trabalhadores que na maioria das políticas 

sociais são assinalados como pontos nevrálgicos para a construção dos sistemas 

públicos (CAMPOS, 1989; CECCIM, 2002); e, de outro, a forma como se colocam 

cotidianamente em ação os processos de condução dos processos de trabalho, que 

possam permitir a adesão e o compromisso dos trabalhadores, e o desenvolvimento 

de ações que levem ao exercício de direitos, ou seja, à plena expressão de cidadania. 

Para compreendermos a inter-relação entre estes dois temas e a centralidade 

dos mesmos quando se pensa em gestão de políticas sociais, tendo como referência 

os processos de trabalho do assistente social, serão necessárias algumas 

considerações sobre o tema gestão a as suas expressões nos processos de trabalho.  
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1.1 Gestão nos processos de trabalho 

 

O primeiro desafio na construção desta tese foi justamente desenvolver o 

conceito de Gestão. Tratou-se de um desafio porque o termo é considerado pela 

bibliografia consultada como polissêmico, e, assim, as definições encontradas nem 

sempre são totalmente esclarecedoras. 

A bibliografia pertinente demonstra que o termo Gestão está intimamente 

vinculado ao termo Administração. Esta vinculação leva, na verdade, à sua utilização 

ora como sinônimos, ora como termos distintos. Algumas vezes, a palavra gestão é 

apresentada como pertinente à ação administrativa; em outras, seu uso denota a 

intenção de politizar essa prática. Apresenta-se também como sinônimo de gerência, 

em uma conotação neotecnicista, e, em discursos mais politizados, gestão aparece 

como a “nova” alternativa para o processo político-administrativo.  

Neste contexto, o termo Administração perdeu seu status, cedendo parte de 

seu lugar para o termo Gestão. Entretanto, há uma distinção entre os termos que 

implica diretamente na sua apropriação, mas a tarefa de delimitar esta diferença, 

segundo Dias (2002), é árida e complexa.  

Etimologicamente, a palavra administração vem do latim administratio, onis, 

“ação de prestar ajuda, execução, administração, gestão, direção”. A palavra é 

composta por ad (direção, tendência para) e minister (subordinação, obediência), e 

significa “aquele que realiza uma função abaixo do comando de outrem, isto é, aquele 

que presta um serviço a outrem” (CHIAVENATO, 2000, p. 5). Esse significado original 

ganhou amplitude e aprofundamento, sofrendo transformações, no princípio, em razão 

das primeiras ideias e atividades administrativas e, depois, devido ao surgimento das 

teorias administrativas e organizacionais, formuladas em contextos históricos, 

políticos e econômicos, em diferentes períodos até a época contemporânea. 

Em relação à gestão, o termo, também do latim, vem de gestio, que, por sua 

vez, vem de gerere (trazer em si, produzir, ter consigo ou em si; encarregar-se de 

algo). Para Cury (1997), gestão não é um ato de administrar um bem fora de si 

(alheio), mas é algo que se faz em si, porque nele está contido.  

Para Salermo (2006, p. 66), existe uma tênue, mas relevante, distinção dos 

radicais latinos gestar e gerir. Gestar vem de gestare — levar, trazer, transportar —, 

trazer consigo, andar grávida. Gerir vem de gerere — levar (sobre si), trazer, ter 

consigo ou em si, encarregar-se de algo, fazer, executar, dirigir, administrar. Radicais 
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que estão inter-relacionados e cumprem funções determinantes e indissociáveis do 

saber e fazer, de conceber e de executar. Assim, a autora defende que o termo gestão 

contém uma conotação mais ampla do que o termo administração. 

Portanto a complementariedade dos conceitos leva a serem utilizados, na 

maioria das vezes, com o mesmo significado. Entretanto, para além das 

interpretações conceituais, Piolli (2010, grifo do autor) destaca que as diferenças 

principais entre os termos Gestão e Administração contemplam os novos requisitos e 

expectativas de papéis provenientes do “novo paradigma produtivo”. Portanto, fica 

longe de ser apenas uma variação semântica. 

É justamente dentro do paradigma produtivo que busco compreender o 

conceito de Gestão, seu desenvolvimento e sua apropriação pelo Serviço Social. Para 

tanto, a compreensão sobre os processos de trabalho é essencial. Assim, embora 

ciente de que a sociologia clássica, bem como todo pensamento social que a ela se 

seguiu, consagrou o propósito da categoria trabalho como um dado social central 

nesses processos, é nos estudos de Marx, e nos seguidores desta linha de 

pensamento, que me embasarei para analisá-los. Essa opção teórica vem ao encontro 

do que vem sendo utilizado nos últimos anos pela categoria profissional dos 

assistentes sociais para refletir sobre o exercício profissional, e propiciará 

compreender como a gestão se tornou um instrumento de trabalho do Serviço Social 

e como ela se expressa nas demandas profissionais contemporâneas. 

 

1.1.1 Compreendendo estes processos  

 

O trabalho para Marx (2006) é toda atividade humana exercida na natureza 

com a finalidade de suprir as necessidades do Homem. Enquanto um processo inter-

relacional, transforma tanto o Homem como a própria natureza, sendo o pressuposto 

da existência humana e forma privilegiada de práxis21. 

O trabalho, nesse sentido, é um “processo de que participam o homem e a 

natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula 

e controla seu intercâmbio material com a natureza” (MARX, 2006, p. 211). Dessa 

                                                           
21 Com Marx, o problema da práxis como atividade humana transformadora da natureza e da sociedade passa 

para o primeiro plano. A filosofia se torna consciência, fundamento teórico e seu instrumento. A relação teoria e 
práxis é para Marx teórica e prática; prática, na medida em que a teoria, como guia da ação, molda a atividade do 
Homem, particularmente a atividade revolucionária; teórica, na medida em que esta relação é onisciente 
(VÁZQUEZ, 2007, p. 109). 
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forma, a ação do Homem através dele tem caráter transformador para a satisfação de 

necessidades humanas. Criam-se e são criadas socialmente e têm sentido histórico:  

 

Duas ideias mais gerais e abstratas que encaminham à delimitação do 
conceito de trabalho são as de ‘energia’ e ‘transformação’, conjugadas 
em um único processo [...]. Com isso se quer expressar que ‘algo que 
havia ‘antes’ se transforma em algo que há ‘depois’, através de um 
processo no qual certa quantidade de energia se aplicou (MENDES 
GONÇALVES, 1992, p. 3). 

 
 

Com essas afirmações, o autor já assinala o caráter processual que o trabalho 

adquire, assim como procura afastar as “transformações espontâneas” nele 

presentes, conferindo-lhe, portanto, um caráter intencional. 

Dessa forma, vai determinando as especificidades do trabalho, estabelecendo 

a diferença entre o humano e o dos outros animais22, apontando que o primeiro é 

marcado por duas características fundamentais: a intencionalidade e a sociabilidade.  

Granemann (2009) ressalta que a concepção de trabalho como fundador da 

sociabilidade humana implica o reconhecimento de que as relações sociais 

constituídas pela humanidade, desde as mais antigas, sempre se assentam nele, 

como fundamento da própria reprodução da vida dado que, por meio de tal atividade, 

produziram-se os bens socialmente necessários a cada período da história humana. 

O Homem, ao realizar o trabalho, pode parcelá-lo e decompô-lo; a concepção 

e a execução desse processo podem ser separadas no tempo e no espaço. Ao serem 

divididas — concepção e execução — e delegadas a diferentes trabalhadores, 

trabalho humano e animal assumem características distintas, em que a unidade não 

pode ser decomposta. Podemos assim afirmar que, no caso do humano, ultrapassa-

se a atividade instintiva dos animais. 

Em seu desenvolvimento, são necessárias a elaboração e a execução de 

processos, que possibilitam ao Homem atingir o objetivo definido. É da natureza do 

Homem a capacidade de pensar e planejar sua ação transformadora, antes mesmo 

de ser execução, ou seja, antever seu objetivo, antes mesmo de executá-lo. Assim, 

neste processo, a “atividade do homem opera uma transformação, subordinada a um 

                                                           
22 Antes da realização do produto final, o homem imagina/projeta o que quer produzir: o arquiteto concebe o projeto 

de uma construção, e o faz em um movimento de troca com outros homens e com o fruto de seus trabalhos, em 
um espaço e tempos determinados. Esse processo não está presente na atividade de construção do favo por uma 
abelha, uma vez que o projeto dessa construção advém dos marcadores genéticos desses insetos (MISHIMA, 
2003, p. 14). 
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determinado fim, no objeto sobre que atua por meio de instrumental de trabalho” 

(MARX, 2006, p. 214). 

Assim, diante do caráter intencional, o ser humano move-se continuamente por 

finalidades determinadas previamente; à medida que supera algumas necessidades, 

cria outras e estas reagem sob aquela que lhes deram origem. O trabalho é produtor 

de bens, objetos e de instrumentos, mas também de novas necessidades: 

necessidades na produção e da produção. 

Todo trabalho possui seu objeto e todas as “coisas que o trabalho apenas 

separa da sua conexão imediata com seu meio natural constituem objetos de trabalho, 

fornecidos pela natureza. Se o objeto de trabalho é filtrado através de trabalho 

anterior, chamamo-lo de matéria-prima” (MARX, 2006, p. 212). Porém, há que se 

destacar que toda matéria-prima é seu objeto mas nem todo objeto dele é matéria-

prima, pois só se torna matéria-prima depois de ser modificado, quando é trabalhado. 

Dessa forma, são constitutivos do processo de trabalho três elementos 

essenciais: 1) a atividade adequada a um fim; 2) a matéria a que se aplica, o objeto; 

3) e os meios, o instrumental (MARX, 2006, p. 212). 

Pelo seu caráter histórico, o processo de trabalho, ao atingir determinado nível 

de desenvolvimento, vai exigir meios já elaborados. Entende-se por meio de trabalho 

as condições materiais que são necessárias na realização e execução do processo 

de trabalho, sendo uma “coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador interpõe 

entre si e o objeto de trabalho e lhe servem de guia da sua atividade sobre este objeto” 

(MARX, 2006, p. 213). 

Em síntese, pelo trabalho, os seres humanos apreendem, compreendem e 

transformam as circunstâncias, ao mesmo tempo em que buscam transformar a 

realidade em que estão inseridos. Enquanto produzem sua existência, vão além de 

sua condição biológica, testam seus limites, aprendem sobre si, produzem 

conhecimento e se educam. Dessa forma, a sobrevivência sobressai como a primeira 

necessidade humana, e somente após esta, o ser humano começa a pensar, “pois os 

pensamentos consistem na representação humana mental dos atos necessários à 

produção, que expressam a sua dupla relação com a natureza e com os outros” 

(GERMER, 2003, p. 71). 

Com o desenvolvimento do modo capitalista de produzir os bens necessários à 

vida humana, as relações sociais tiveram, contraditoriamente, de assumir seu caráter 

social e o trabalho passou a ser obra de contrato livremente acordado entre os 
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homens, sem outras mediações existentes em diferentes momentos da história da 

humanidade, como quanto à herança genética, as divindades e os heroísmos, 

outorgantes de lugares privilegiados nas diferentes estruturas sociais (GRANEMANN, 

2009, p. 227). 

O contrato, no modo de produção capitalista, é estabelecido entre dois sujeitos 

e simboliza relações e interesses de diferentes classes sociais: defrontam-se 

reciprocamente como possuidores de mercadorias, compradores e vendedores da 

força de trabalho. Nessa relação, reside marca particular da sociedade capitalista: 

relações sociais são convertidas em relações econômicas quando a força de trabalho 

é cedida como mercadoria pelo vendedor (o trabalhador) ao comprador (o capitalista), 

por tempo indeterminado, sem que o vendedor renuncie a sua propriedade 

(GRANEMANN, 2009). 

Estabelecida a relação entre comprador e vendedor da força de trabalho, 

segundo Granemann (2009), abre-se um novo período da história social humana no 

qual os bens necessários à vida humana também serão produzidos como 

mercadorias. A autora ressalta que “mercadejar com a força de trabalho é o ato 

inaugural da sociedade capitalista, que deve se produzir e reproduzir constantemente, 

em escalas cada vez maiores, com a pretensão de estender-se para o conjunto da 

vida social e de todas as suas expressões” (p. 229). 

No processo de produção capitalista, há um empenho em produzir 

mercadorias. Para Marx23 (1988, p. 41, apud GRANEMANN 2009, p. 229), “a 

mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas 

propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem 

delas, provenham do estômago ou da fantasia”. 

As mudanças profundas verificadas no processo de produção de mercadorias 

e na reprodução da sociabilidade burguesa impuseram significativas alterações aos 

processos de trabalho, nas formas de organização da classe trabalhadora e 

propiciaram importantes alargamentos da atividade “industrial”, privada, para esferas 

da vida social até então não colonizadas pela forma de mercadoria (GRANEMANN, 

2009). 

Granemann (2009, p.235), citando Mandel24 (1982), ressalta que 

                                                           
23 Marx, K. Livro 1 – O processo de produção do capital. In: MARX, K. O Capital: critica da econômica política. 

12 ed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1988, v. 1. 
24 MANDEL, E. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1982. (Os Economistas). 
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o modo de produção capitalista não somente reedita formas passadas 
de trabalho e de produção de mercadorias como as subordina e lhes 
confere novos lugares na ordem do capital, como também e, 
sobretudo, converte espaços da vida social e os subverte para a lógica 
da mercadoria. Diz o autor que essas convenções não se verificam 
apenas nos primórdios da acumulação capitalista, senão que ocorrem 
também nos dias atuais. 

 
 

Para Marx, conforme examina Santos (1992), as relações de produção são 

tecidas entre os homens na busca de produção. Estas relações são técnicas e sociais 

e determinam as condições de trabalho. Merhy (1997), também tomando Marx como 

referência, afirma que 

 

[...] o trabalho não é compreendido somente em sua dimensão mais 
operativa enquanto uma atividade, antes de tudo, como uma práxis 
que expõe a relação homem/mundo em um processo de mútua 
produção. E assim o mundo “produz” o homem, mesmo que este seja 
a fonte daquele e que, em potência, de modo virtual, seja o lugar da 
criação e o momento de existência e expressão do trabalho vivo, em 
atividade (MERHY, 1997, p. 8). 

 

De acordo com Mishima (2003), ao partirmos da compreensão de processo de 

trabalho tomando o referencial marxista que, em seu sentido mais geral, podemos, 

como já mencionado, entender que é resultado da combinação do objeto, dos 

meios/instrumentos e do produto. O objeto é a matéria-prima que será transformada. 

Os meios/instrumentos são as ferramentas, representados pelo saber operante, 

traduzido nos conhecimentos, equipamentos utilizados para operar a transformação 

e/ou atender as necessidades presentes na sociedade. O trabalhador está aí incluído, 

com seus saberes, com sua força de trabalho empregada nesta dimensão dos 

processos de transformação, como agente que pode mobilizar transformações. 

A combinação da matéria-prima com as ferramentas, por si só, não conforma 

produtos. Essa transformação necessita do trabalhador que possui um saber 

tecnológico que, pela ação concreta, dá à matéria-prima o formato que expressa o 

desenho imaginado anteriormente, ou seja, aquilo que deseja construir, seu plano, 

seu projeto de trabalho. 

A partir de tal processo, o produto é o valor criado pelo trabalho, representa um 

valor de uso. Segundo Mishima (2003), em se tratando das políticas sociais (saúde, a 

educação, e aí se pode incluir a assistência social), esse produto se dá em ato, é 
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produzido em um encontro simultâneo entre trabalhador, instrumentos 

(equipamentos, saber) e o usuário, isto é, o produto é imediatamente consumido no 

ato de sua produção. Essa é a característica diferenciadora do trabalho nas políticas 

sociais com relação a outros trabalhos: “não se armazena saúde como se armazena 

carros e outros bens materiais” (MISHIMA, 2003, p.17). 

Estas questões permitem a compreensão do trabalho nas e com as políticas 

sociais como uma prática social que têm finalidades que se definem social e 

historicamente: utilizam-se de tecnologias diversas, instrumentos e saberes, e têm 

como centralidade de sua ação o Homem enquanto sujeito social. 

A incorporação da categoria trabalho possibilita a compreensão de que as 

práticas sociais são determinadas pela finalidade social. Esta se refere a um projeto 

de ação que traduz uma dada concepção de Homem e de mundo. Ou seja, a categoria 

trabalho traz importante contribuição para a compreensão do processo de produção 

de ações das políticas sociais, que inclui finalidades, objeto, instrumentos, processos 

e o sujeito desta ação. Este por sua vez trabalha sustentado por uma concepção de 

Homem e este projeto de ação se apresenta a partir de necessidades individuais e 

coletivas articuladas a processos políticos e estruturas. 

Ao relacionar esse debate com a profissão, o diálogo com as reflexões de Marx 

sobre trabalho vai ser determinante para o processo de profissionalização do Serviço 

Social brasileiro, abrindo novas perspectivas para o debate teórico e político na 

profissão, particularmente em torno das particularidades da inserção do Serviço Social 

na divisão social e técnica do trabalho peculiar à sociedade capitalista madura 

(ALMEIDA; ALENCAR, 2011). 

A produção intelectual de Marilda Iamamoto será fundamental nesse processo. 

Concordo com Almeida e Alencar (2011), quando destacam que as elaborações dessa 

autora sobre o Serviço Social partem de uma detalhada análise da realidade brasileira, 

particularmente do processo de constituição do operariado urbano-industrial no início 

do século XX, centrada nas categorias marxistas que desvelam a dinâmica 

contraditória do modo de produção capitalista e as condições necessárias à sua 

reprodução em sentido amplo, como reprodução de um modo de vida. Os autores 

ressaltam que as reflexões de Iamamoto propiciaram uma forma peculiar de abordar 

a dinâmica social própria à fase monopolista, denunciando as apropriações 

personificadas da relação capital-trabalho, restaurando, em clara alusão às 
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formulações originais de Marx, a compreensão do capital e do trabalho com relações 

sociais historicamente determinadas. 

A interlocução do Serviço Social com a tradição marxista, segundo Almeida e 

Alencar (2011), vem orientando as principais indagações sobre o significado social da 

profissão desde os anos de 1980 e consolidando, nos anos de 1990, perceptivas de 

análise não só acerca da profissão, mas, particularmente, dos fenômenos sociais que 

tipificam a sociedade capitalista em suas crises e respostas contemporâneas. 

Portanto, é a partir desse cenário, que combina profundas mudanças na dinâmica do 

capital como um processo global e a consolidação de uma direção de construção da 

trajetória política e intelectual da profissão, que o debate sobre o trabalho ganha 

centralidade no Serviço Social. 

Almeida e Alencar (2011), respaldados em Iamamoto (2007), destacam que a 

compreensão da ação profissional a partir da categoria trabalho, ao mesmo tempo em 

que se filia a uma tradição intelectual consolidada no Serviço Social, constrói-se a 

partir da crítica a certas insuficiências presentes nessa mesma tradição, 

especificamente no tocante às mediações entre a dinâmica da sociedade capitalista e 

os processos que incidem e determinam as condições e formas de desenvolvimento 

do trabalho profissional do assistente social. Para os autores, 

 

mais do que uma decorrência do reconhecimento da emergência da 
profissão a partir da divisão social e técnica do trabalho na sociedade 
capitalista madura, este enfoque aponta para a necessidade de 
mediação das reflexões sobre o trabalho nos serviços em Marx, para 
situar as particularidades do trabalho do assistente social na dinâmica 
da produção e da reprodução social a partir da ação empreendida pelo 
Estado, pelas empresas e instituições da sociedade civil no 
enfrentamento da questão social por meio das políticas sociais e da 
organização dos serviços sociais (ALMEIDA; ALENCAR, 2011, p. 131-
132). 

 
 

O investimento teórico realizado no Serviço Social ao eleger o trabalho como 

categoria central para a compreensão do fazer profissional procurou apreender no 

bojo das transformações operadas na divisão social e técnica do trabalho como o 

próprio trabalho, sem perder sua significação ontológica, especializou-se e foi sendo 

subsumido à lógica expansionista do capital. A condição de satisfação de 

necessidades sociais foi tomada como referência importante, ainda que não restrita à 

sobrevivência — embora permaneça como condição inalienável do trabalho como 



56 

 

atividade humana —, “posto que as necessidades sociais, historicamente produzidas, 

em grande parte necessitam da produção de diferentes valores de uso” (ALMEIDA; 

ALENCAR, 2011, p. 134). 

A compreensão do trabalho nessa direção, segundo os autores, orientou as 

elaborações em torno do trabalho do assistente social, ainda que com distinções em 

que se insere, representando um ponto de vista novo no circuito acadêmico e 

profissional, o qual, embora bastante disseminado, sempre esteve longe de ser 

consensual. 

Contudo, cabe salientar que, nas produções do Serviço Social, conforme 

destacado por Almeida e Alencar (2011), as quais têm a ação profissional 

compreendida como trabalho, há, a partir da mediação dos serviços, uma 

problematização do significado das políticas sociais como espaços em que se 

organiza a prestação de serviços a partir de processos de trabalho coletivos nos quais 

se inserem os assistentes sociais. 

As reflexões sobre o trabalho e as transformações operadas nas últimas 

décadas nas formas de sociabilidade pertinentes ao capitalismo constituem matéria 

com forte apelo no Serviço Social, em função do esforço coletivo que vem sendo 

compreendido na construção de seu projeto profissional. Conforme destacam os 

autores, não se trata de uma preocupação restrita a determinado campo de atuação 

ou circuito acadêmico, “mas de um tema que atravessa o meio profissional com fortes 

implicações teóricas e práticas, que vem merecendo ser alçado ao campo das ideias 

e da ação política” (p. 140). 

Portanto, a abordagem sobre o trabalho profissional do assistente social neste 

estudo está apoiada na compreensão de que este integra processos coletivos nos 

âmbitos públicos e privados, os quais prestam serviços sociais à população 

demandante de tais serviços em duas grandes frentes que se desdobram a partir das 

particularidades destes serviços: no atendimento direto à população ou por meio da 

gestão, incluindo ainda, numa instância macro complementar, a gestão das políticas 

sociais. 

Tomando as reflexões até aqui empreendidas, tendo como objeto de estudos a 

gestão nas demandas profissionais dos assistentes socais, faz-se necessário 

compreender como a organização do trabalho na contemporaneidade vem inserindo 

a gestão em seus processos.  
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1.1.2 As particularidades de sua gestão na contemporaneidade 

 
 As transformações ocorridas no mundo do trabalho estão profundamente 

relacionadas à constituição e à consolidação do sistema capitalista. Ocorrida no 

século XIX, e considerada um marco na história da humanidade, a 1ª Revolução 

Industrial transformou o mundo a partir da invenção da máquina a vapor.  

Dentre as profundas alterações ocorridas naquela época, destacam-se: a 

migração das pessoas do campo para a cidade; o aumento do trabalho industrial em 

detrimento do trabalho artesanal; o desenvolvimento das cidades urbanas; e o 

esvaziamento crescente da vida agrária. Todas essas transformações levam a 

alterações nas necessidades dos indivíduos, que não mais produziam seus alimentos, 

mas que precisavam obter remuneração por meio do trabalho nas indústrias para 

poder sobreviver. Os novos processos de trabalho instituídos reforçam e intensificam 

ainda mais o estranhamento do trabalhador. 

A 2ª Revolução Industrial, no início do século XX, tem, na introdução do 

petróleo e da eletricidade nas fábricas e nas cidades, uma de suas marcas de 

transformação, intensificando as mudanças na vida social, política e cultural e, 

principalmente, econômica, das sociedades. As máquinas vão sendo introduzidas em 

todos os setores econômicos, substituindo e, ao mesmo tempo, intensificando o 

trabalho humano. A forma de produzir e de organizar o trabalho havia se transformado 

radicalmente. 

Neste período, a gestão, enquanto um componente essencial na organização 

do trabalho no sistema de produção capitalista, passa a ser pensada e evidenciada a 

partir de princípios científicos. 

Para Gallo (2009), um dos fundamentos desta abordagem era a postulação de 

que o Homem é um ser essencialmente racional e, como decorrência, pode conhecer 

e dominar os cursos das ações e as consequências de se optar por qualquer um deles, 

quando toma uma decisão. Sendo um mundo radicalmente racional, é norteado pela 

utilidade e assim se julgava possível conhecer motivações, estabelecer cursos de 

ação e, por consequência, definir conjuntos de estratégias objetivas para otimizar os 

benefícios.  

A transposição dessa lógica para a administração e a crença na possibilidade 

de existência de uma ciência objetiva nesse campo do saber, baseada na experiência 
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científica e no método lógico dedutivo, apoiou os princípios sobre os quais foi edificada 

a Escola Clássica da Administração (GALLO, 2009).  

Segundo Gallo (2009), a Escola Clássica propunha um alto grau de 

centralização nas decisões, de modo a exercer controle completo sobre tudo o que se 

passava no interior da empresa.  Em última instância, podia ser postulada a 

possibilidade de se criar um modelo matemático analítico, que, pelo menos em teoria, 

poderia dar conta do funcionamento da organização, permitindo equacionar os valores 

que deveriam ter as diversas variáveis e parâmetros para obter os bons resultados, 

ou seja, a produtividade e o lucro máximos. 

Os principais representantes da Escola Clássica são Taylor, Fayol, Gulick e 

Gilbreth. As ideias desses pioneiros, segundo Motta (2003, p. 6), podem ser 

resumidas na seguinte definição: um bom administrador deve planejar 

cuidadosamente todos seus passos, organizar e coordenar as atividades de seus 

subordinados, e comandar e controlar o seu desempenho.  

A Escola Clássica, de acordo com Sander (1995), organiza-se em três 

momentos iniciais, no princípio do século XX: a administração cientifica, nos Estado 

Unidos; a administração geral, na França; e a administração burocrática na Alemanha, 

inserida em um movimento mais abrangente, que inspira a consolidação da Revolução 

Industrial, em seu segundo período. 

A Administração Científica, nos Estados Unidos, tem Frederick W. Taylor como 

idealizador. Nas coletas de dados, enquanto observava operários executarem várias 

atividades, buscava descobrir uma base cientifica ou objetiva para conceber e 

executar os trabalhos. Taylor tinha uma obsessão pelos métodos e sistemas de 

racionalização do trabalho (SALERMO, 2006). 

Segundo Motta (1995) e Chiavenato (1987), a Administração Científica, iniciada 

por Taylor, fundamenta-se na aplicação de métodos da ciência positiva, racional e 

metódica em relação aos problemas administrativos, a fim de alcançar a máxima 

produtividade. Essa teoria provocou uma verdadeira revolução no pensamento 

administrativo e no mundo industrial. Como seu principal objetivo era a produtividade, 

propôs métodos e sistemas de racionalização do trabalho e disciplina do 

conhecimento operário, colocando-os sob comando da gerência. Além disso, 

defendeu a seleção rigorosa dos mais aptos para realizar as tarefas e a fragmentação 

e hierarquização do trabalho. Investiu nos estudos de tempos e movimentos para 

melhorar a eficiência do trabalhador e propôs as atividades complexas serem divididas 
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em partes mais simples, facilitando a racionalização e a padronização. Propôs 

incentivos salariais e prêmios, pressupondo que as pessoas são motivadas 

exclusivamente por interesses salariais e materiais. 

Taylor, segundo Piolli (2010), pretendia moldar e docilizar o trabalhador, 

visando à produtividade, à economia do tempo e à harmonia do espaço de trabalho. 

Cabia ao departamento de planejamento promover a organização científica do 

trabalho sob critérios racionais e, ao mesmo tempo, selecionar o trabalhador certo 

para cada função. 

A organização cientifica do trabalho desenvolveu modos de classificar, 

comparar, avaliar e controlar os trabalhadores, reordenando-os de forma disciplinar 

no espaço da fábrica. A introjeção do discurso da cooperação e sua consolidação na 

subjetividade possibilitou a inserção do discurso da ambição como necessidade 

inerente à personalidade do trabalhador (PIOLLI, 2010). 

A confluência ideológica ente os interesses dos empresários e dos 

trabalhadores estava consolidada no sistema burocrático de Taylor. A separação entre 

direção e execução, o formalismo acentuado, a desqualificação do trabalho, o controle 

de tempo, teriam um efeito positivo na elevação da produtividade. Segundo Piolli 

(2010), a tolerância ao ritmo intenso do trabalho e ao sistema de regras e 

disciplinamento seria garantida pela elevação do salário: “os prêmios na concepção 

de Taylor e a identidade de interesses entre patrões e empregados só é possível 

porque o homem é egoísta e utilitarista e age interessado no trabalho” (PAOLLI, 2010, 

p. 47). Exposto a uma racionalidade absoluta no âmbito da empresa, o Homem torna-

se previsível e controlável principalmente se, em troca da obediência às normas e 

prescrições do trabalho, obtiver alguma compensação econômica (homo 

economicus). 

Segundo Piolli (2010) e Heloani (2003), o taylorismo vai, assim, moldando a 

subjetividade do indivíduo trabalhador que, tendo o incentivo do aumento do salário, 

internaliza o desejo de ver aumentada a produção. 

Campos (2000) afirma que a Administração Científica é fundadora de um modo 

de governar e que seus princípios gerais ainda não foram superados. O autor aponta 

que, embora o campo da gestão tenha se ampliado desde os primeiros passos dados 

pela Administração Cientifica, a disciplina e o controle continuam sendo o eixo central 

dos processos de gestão.  

 



60 

 

A racionalidade gerencial hegemônica produz sistemas de direção que 
se alicerçam no aprisionamento da vontade e na expropriação das 
possibilidades de governar da maioria. Estes sistemas, mais do que 
comprar a força de trabalho, exigem que os trabalhadores renunciem 
a desejos e interesses, substituindo-os por objetivos, normas e objeto 
de trabalho alheios (estranhos) a eles (CAMPOS, 2000, p. 23). 

 
 

Taylor advogava que o operário, sem o controle do capitalista, faria uma fábrica 

do seu jeito, e que nem sempre esse jeito era o melhor para quem visava à 

lucratividade e à competição do mercado. Desse modo, acabou elaborando um 

conjunto de tecnologias de gestão de processo de trabalho, o qual permitia capturar a 

autonomia do trabalhador no exercício do seu trabalho, a fim de subordiná-lo aos 

interesses capitalistas da empresa (MERHY, 2002, p. 54-55). 

 

Taylor era um capitalista que admitia a possibilidade permanente de 
captura do trabalho vivo, e apostava no desenvolvimento de 
“tecnologias gerenciais para as organizações produtivas que 
capturassem o trabalhador no seu exercício de liberdade e autonomia, 
no terreno do trabalho vivo em ato” (MERHY, 2002, p. 55). 

 
 

A Escola Clássica também receberá a contribuição de Henry Ford (1841-1925). 

Este, em 1913, aplica a tecnologia da linha de montagem na fabricação de 

automóveis. Utiliza os mesmos princípios desenvolvidos pelo taylorismo, porém trata-

se de “uma estratégia mais abrangente de organização da produção, que envolve 

extensa mecanização, como uso de máquinas-ferramentas especializadas, linha de 

montagem e de esteira rolante e crescente divisão do trabalho” (LARANJEIRA, 1999, 

p.97). O modelo taylorista/fordista difundiu-se no mundo e influenciou fortemente 

todos os ramos da produção.  

O grande ensinamento da administração intitulada fordista é o controle sobre o 

processo de trabalho e da produção, capaz de multiplicar geometricamente os 

resultados do sistema taylorista. O fordismo criou as condições técnicas para 

determinar o ritmo e o tempo do processo de produção, quase sem levar em conta o 

desempenho de cada trabalhador (NOGUEIRA, 2007). 

O processo produtivo fordista assentava-se: 

 

• Na divisão detalhada do trabalho, com rotinas e tarefas previamente 
definidas, cada qual com suas respectivas responsabilidades 
(segundo as ideias de Taylor); 
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• Na execução de tarefas simplificadas pelo trabalhador especializado, 
em um sistema rígido e horários (NOGUEIRA, 2007, p. 125). 

 

Não há, segundo Nogueira (2007), como negar o impacto duradouro do modelo 

fordista de produção na economia mundial. Seu sistema de produção e gestão 

disseminou-se por todos os países industrializados e entre as nações que desejavam 

desenvolver-se economicamente. Além disso, o sistema criado por Ford generalizou-

se, adaptando-se a praticamente todos os processos de produção, tanto de bens 

duráveis (rádios, eletrodomésticos, equipamentos e acessórios, vestuários, etc.) como 

dos não duráveis (alimentos, bebidas, cigarros, medicamentos, etc.). Influenciou 

também a área de prestação de serviços públicos e privados, as atividades de 

escritório e o comércio, enfim, todos os setores que envolviam consumo padronizado 

e de massa. 

Dessa maneira, a produção e o consumo de massa serão componentes 

fundamentais da equação fordista. De forma abrangente, o fordismo consistirá em um 

projeto social de melhoria das condições de vida do trabalhador, envolverá certo grau 

de política de proteção social em torno do Estado e acesso a bens de consumo, a 

começar pela elevação do salário como elemento de remuneração. Do ponto de vista 

comportamental, o fordismo se distinguirá do taylorismo pela valorização do 

trabalhador, transformando-o em consumidor (HELOANI, 2003). 

A organização fordista do trabalho, na qual o salário ganha a função de 

remuneração, na divisão do trabalho, na disciplina e no consumo, será reforçada pela 

ampliação do Estado, fundamentalmente pela oferta de serviços sociais e regulação 

da relação capital e trabalho, conforme os fundamentos keynesiananos25. 

A Teoria da Administração Geral de Henry Fayol complementou o trabalho de 

Taylor, substituindo a abordagem analítica e concreta por uma abordagem sintética, 

global e universal. Propôs a racionalização da estrutura administrativa e a empresa 

passou a ser percebida como uma síntese dos diversos órgãos que compõem a sua 

estrutura. A preocupação maior de Fayol é para com a direção da empresa, dando 

ênfase às funções e operações no interior da mesma. Estabeleceu os princípios da 

“boa administração”, sendo dele a clássica visão das funções do administrador: 

                                                           
25 Conforme Harvey (2012), o fordismo caracterizou-se pela sua rigidez expressa em uma participação intensiva 

do Estado na regulação da economia, imobilizando capitais (capital fixo) e subsídios na produção, na constituição 

da seguridade social, na participação ativa e na negociação coletiva entre capital-trabalho. 
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organizar, planejar, coordenar, comandar e controlar (MOTTA, 1995; CHIAVENATO, 

1987). 

Fayol, segundo Piolli (2010), tinha o propósito de modelar o Homem no trabalho 

por meio da disciplina, da previsão, do mando, da coordenação e do planejamento. A 

organização da empresa, na concepção de Fayol, deve ser material e social, com 

todas as ações, em seu âmbito, previstas e traçadas em um programa que será 

amplamente controlado. 

Piolli (2010) destaca que Fayol estabeleceu quatorze princípios por ele 

considerados adequados para gerir a empresa capitalista. Estes princípios, segundo 

Fayol26 (1994 apud PIOLLI 2010, p. 47), base de uma administração, são:  

 

divisão do trabalho; autoridade; disciplina; unidade de comando; 
unidade de direção; subordinação de interesses individuais a 
interesses gerais, remuneração, centralização, hierarquia; ordem; 
equidade; estabilidade do quadro de pessoal; iniciativa; espírito de 
solidariedade e lealdade (PIOLLI, 2010, p. 47). 

 

Para Piolli (2010), a teoria de Fayol reforça a subordinação do trabalhador e a 

necessidade de controle do processo produtivo pela direção, a quem caberia a missão 

de “manejar os homens” (grifo do autor). O autor ressalta que Fayol incentivava o 

ensino da administração ao mesmo tempo em que professava o conceito de valor 

pessoal nas organizações, com base nas “qualidades individuais, ou seja, nas 

qualidades intelectuais para aprender, nos conhecimentos especiais típicos das 

funções exercidas e na cultura geral” (HELOANI, 2003, p. 62). 

Maximiano (1995) destaca as contribuições de Fayol para o desenvolvimento 

da administração enquanto uma atividade profissional. Por ter sido um pioneiro no 

reconhecimento de que a administração deveria ser vista como função separada das 

demais funções da empresa, identificou o trabalho do dirigente e o considerou um 

trabalho distinto das operações técnicas da empresa. Ao apontar essa distinção, Fayol 

contribuiu para tornar mais claro o papel dos executivos (os administradores de nível 

mais alto na hierarquia da organização).  

Vários seguidores dos estudos de Fayol enfatizaram o trabalho dos dirigentes. 

Segundo Maximiano (1995), na Inglaterra e nos Estados Unidos, no final dos anos 

1930, criou-se uma sigla PSODCORB (planning, organizing, staffing, directing, 

                                                           
26 FAYOL, Henri. Administração industrial geral. São Paulo: Atlas, 1994. 
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coordinating, reporting, budgeting), para resumir as funções relacionadas com a 

administração da organização. Maximiano também destaca duas outras 

consequências importantes do trabalho de Fayol: 

 

• A organização do conhecimento administrativo relacionado à 
administração da empresa; 
• A organização de programas de formação gerencial com base nas 
funções do processo administrativo (MAXIMIANO, 1995, p.145). 

 

Para Nogueira (2007), as experiências e as obras de Taylor, Ford e Fayol 

compõem um paradigma cujo programa, no campo da administração, prevaleceu por 

quase todo o século XX e ainda está presente na mentalidade dos trabalhadores e 

dos administradores, bem como nas práticas e nas estruturas das empresas. Piolli 

(2010) complementa, dizendo que o pensamento destes teóricos exercera forte 

influência na administração pública brasileira. 

Alguns eixos do paradigma taylorista-fordista-burocrático foram, nos países 

centrais, alvos de críticas ao longo do tempo. O sistema, segundo Nogueira (2007), 

foi acusado de desprezar os aspectos psicossociais do trabalho, de valorizar 

excessivamente o viés econômico-produtivista, de priorizar um modelo fechado e 

burocrático de organização, sem levar em conta o contexto e a dinâmica do mercado, 

e de configurar a gestão de modo mecânico e autoritário. 

Este contexto vai dar início à Escola das Relações Humanas no Trabalho. Esta 

surge da crítica à Teoria da Administração Científica e a Teoria Clássica, porém o 

modelo proposto não se contrapõe ao taylorismo. Combate o formalismo na 

administração e desloca o foco da administração para os grupos informais e suas 

inter-relações, oferecendo incentivos psicossociais, por entender que o ser humano 

não pode ser reduzido a esquemas simples e mecanicistas. A Escola das Relações 

Humanas depositou na motivação a expectativa de levar o indivíduo a trabalhar para 

atingir os objetivos da organização. Defendeu a participação do trabalhador nas 

decisões que envolvessem a tarefa que assume, porém essa participação sofre 

restrições e deve estar de acordo com o padrão de liderança adotado (MOTTA, 1995; 

LARANJEIRA, 1999). 

Segundo Salermo (2006), não se pode negar que o movimento humanista, de 

maneira geral, colaborou para quebrar o excessivo controle hierárquico e encorajar 

iniciativas, mesmo que limitadas, dos trabalhadores. Mas também, segundo a autora, 
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não se pode ignorar seu papel de manipulação dissimulada dos indivíduos, pois, por 

meio de uma fachada democratizante, de equalização do poder, tem-se o controle do 

comportamento dos trabalhadores pela difusão de sentimentos de pertencimento: a 

prática do “participacionismo” 

O terceiro componente da Escola Clássica, a Administração Burocrática ou 

Teoria da Burocracia, vai surgir no cenário da Administração na década de 1940, 

quando alguns estudiosos redescobrem os trabalhos de Max Weber, sociólogo 

alemão, e identificam certas características da organização formal voltada 

exclusivamente para a racionalidade e a eficiência. Em suas dimensões essenciais, 

muitos dos aspectos do modelo burocrático podem ser encontrados em Taylor e 

Fayol: a divisão do trabalho baseada na especialização funcional; hierarquia e 

autoridade definidas; sistema de regras e regulamentos que descrevem direitos e 

deveres dos ocupantes dos cargos; sistema de procedimentos e rotinas; 

impessoalidade nas relações interpessoais, promoção e seleção baseadas na 

competência técnica, dentre outros (CHIAVENATO, 1987). 

Max Weber apresenta uma notável contribuição ao estudo da organização. 

Segundo Motta (1981), a preocupação central da obra desse pioneiro parece ser a 

racionalidade, entendida em termos de equação dinâmica entre meios e fins. Nessa 

linha, o formalismo, a impessoalidade, bem como o caráter profissional de sua 

administração seriam manifestações de sua racionalidade. 

A fascinação de Weber pela racionalidade, conforme Felip27 (1989, p. 26, apud 

SALERMO 2006, p. 55), encaixa no modelo de resolução de problemas dos 

administradores; seu aporte racional-legal contava com o apoio dos valores 

(positivistas) dominantes da época. A Administração Burocrática é especialmente 

aplicável nas grandes organizações, que reduz ao mínimo as frustações e a 

irracionalidade, mesmo porque já se reconhecem os perigos de um sistema 

organizacional sem controle. 

A estrutura burocrática analisada por Weber baseia-se nos seguintes 

princípios: 

 

• A existência de funções definidas e competências rigorosamente 
determinadas por lei ou regulamentos. A divisão de tarefas é feita 
racionalmente, baseando-se em regras especificas, a fim de permitir o 

                                                           
27 FELIP, N. B.  Organización escolar – teoria sobre las corrientes científicas.  Barcelona, Espanha: Editorial 

Humanitas, 1989. 
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exercício das tarefas necessárias à consecução dos objetivos da 
organização; 
• Os membros do sistema têm diretos e deveres limitados por regras 
e regulamentos. Essas regras se aplicam igualmente a todos, de 
acordo com seu cargo ou função; 
• Existe uma hierarquia definida por meio de regras explícitas e as 
prerrogativas de cada cargo e função são definidas legalmente e 
regulam o exercício da autoridade e seus limites; 
• O recrutamento é feito por meio de regras previamente 
estabelecidas, garantindo-se a igualdade formal na contratação. 
Portadores de diploma legalmente estabelecidos têm o mesmo direito 
de concorrer para o exercício de um determinado cargo; 
• A remuneração deve ser igual para o exercício de cargos e funções 
semelhantes; 
• A promoção e o avanço na carreira devem ser regulados por normas 
e devem se basear em critérios objetivos e não em favoritismos ou 
relações pessoais (MOTTA; VASCONCELOS, 2002, p. 139-140). 

 

 

Para Weber, o Estado é um tipo de organização diferente porque representa 

uma comunidade que detém o monopólio do uso legitimo da força física dentro de 

determinado território. Logo, para que exista Estado, é preciso que a sociedade o 

reconheça como autoridade legítima e acate suas decisões (NOGUEIRA, 2007). 

A principal função das organizações burocráticas, segundo o autor, é reproduzir 

o sistema político-econômico dominante. Em outras palavras, as organizações 

relacionam-se com o modo de produção predominante em seu meio — tanto o 

determinam como são determinadas por ele — e tendem a reproduzir a divisão 

estratificada da sociedade. Para Nogueira, observar a dinâmica interna das relações 

organizacionais é um laboratório para entender a sociedade.  

Segundo o autor, toda organização moderna supõe algum grau de burocracia: 

escolas, igrejas, partidos políticos, associações, sindicatos; basta que exista um corpo 

administrativo destacado das demais categorias corporativas. Independente de sua 

natureza — política, econômica, religiosa, educacional, etc. —, as organizações são 

burocráticas porque lidam com o poder, a dominação, a alienação e o controle de 

processos e pessoas. Para Nogueira (2007), a liberdade do indivíduo cessa no 

momento em que ele passa a integrar uma organização.  

Em síntese, como bem ressalta Campos (2000), os princípios gerais propostos 

pela Administração Científica, baseados na disciplina e no controle, continuam sendo 

o eixo central dos processos de gestão. Assim, as teorias contemporâneas, a partir 

da década de 1950, que sucederam esta abordagem, propuseram-se a aprimorar tais 
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princípios, e dentre elas merecem destaque: Administração por Objetivos (APO) ou 

Administração por Resultados; Teoria dos Sistemas; Abordagem Comportamental 

(Teoria Comportamentalista); Teoria da Contingência e Administração 

Empreendedora. 

Entretanto, além destas formas de organização do trabalho, o Toyotismo, por 

sua significativa influência nos processos de trabalho e nos processos de gestão na 

atualidade, merece destaque. 

 

1.1.2.1. No Toyotismo28  

 

Historicamente, conectando-se à conjuntura que vai se estabelecer a partir da 

Segunda Guerra Mundial, quando o sistema capitalista encontrou o seu 

desenvolvimento máximo, vai dar-se gradativamente o esgotamento do paradigma de 

gestão taylorista/fordista, enquanto garantia do padrão exigido de grande acumulação 

do capital, inclusive em regime de fusão de empresas. 

Esse longo período promissor do sistema capitalista, que se inicia em 1945, 

entrará em crise no início da década de 1970. De acordo com Antunes (2009), 

diversos fatores indicavam o início da crise: a queda na taxa de lucros, causada pelo 

aumento do preço da força de trabalho e pelas lutas sociais dos anos 1960; a 

incapacidade de responder à diminuição do consumo que se dava em função do 

desemprego que começava a surgir; crise do Estado de Bem-Estar social e a 

necessidade de diminuição dos gastos públicos; a acumulação do processo de 

privatizações; e a esfera financeira, que ganha autonomia em relação aos capitais 

produtivos, tornando-se um campo de especulação internacional (ANTUNES, 2009). 

O aumento da capacidade de produção fabril, como expressão acirrada da 

competitividade internacional, que cada vez mais provocava a diminuição das taxas 

de lucros e a redução do acúmulo do capital, marca o início de uma crise que, de 

acordo com Antunes (2009), era significativa, dentro de um quadro crítico e complexo, 

retrato de uma crise estrutural do próprio capital. 

                                                           
28 Considerando a importância dos estudos de Ricardo Antunes sobre o mundo do trabalho, que tem na 

restruturação produtiva uma de suas particularidades para a compreensão dos processos de trabalho, esta parte 
do texto terá como referência principal o livro Os Sentidos do Trabalho, de sua autoria. 
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Essa crise vai consequentemente provocar o início de um processo de 

restruturação do capital, com o objetivo de recuperar o padrão de produção atingido 

anteriormente, no período pós-1945.  

Juntamente com a crise, surgiram diversas manifestações do operariado 

urbano, protestos, luta pelo controle dos meios de produção e do funcionamento das 

fábricas. A luta do operariado terminou em derrota e a partir daí retoma-se o processo 

de reestruturação do capital na flexibilidade do chamado toyotismo, modelo 

considerado alternativa viável para a substituição, no mundo ocidental, do anterior. 

A Administração Japonesa é classificada como um modelo de gestão 

embasado na participação direta dos funcionários, principalmente, participação na 

produtividade e eficiência voltada para a tarefa. Este modelo pode ser considerado 

uma versão qualificada das técnicas e proposições ocidentais sobre a administração, 

tornando-se um modelo universal importante na sustentação da competitividade em 

uma economia globalizada. Sua essência se apoia no sistema de produção 

desenvolvido na Toyota Motor Co., denominado Sistema Toyota de Produção, sendo 

Taiichi Ohno seu idealizador. O modelo de produção, mais enxuto, mais flexível, de 

menor investimento e riscos, denominado, portanto, de Toyotismo ou Modelo 

Japonês, foi considerado o mais adequado para a concorrência mundial no contexto 

de crise. Destaca-se como característica just-in-time a sincronização do fluxo da 

produção, dos fornecedores aos clientes, visando reduzir ao mínimo o tempo de 

fabricação e o volume dos estoques (OLIVEIRA; SILVA, 2006). 

 Na visão de Antunes (2009), entretanto, a busca de uma solução para os 

problemas relacionados ao processo produtivo centrou-se em sua dimensão 

superficial e visível, na substituição do padrão taylorista/fordista por novas formas de 

gestão, mais flexíveis, exigidas para o padrão de acumulação esperado.  

Ainda segundo o autor, a crise que se observava era a expressão de um 

problema muito maior, de uma crise estrutural do capital. A competitividade entre os 

grandes grupos transnacionais e a necessidade de controlar as lutas e pressões 

sociais vindas do operariado provocaram o início das transformações no próprio 

processo produtivo do capital e a busca de uma resposta para a crise estrutural.  O 

autor destaca que as transformações que começaram a ocorrer nesse período, para 

além de constituírem estratégia econômica, estabeleciam um novo padrão de 

dominação social, portanto a mudança era também política e ideológica. Em sua 

opinião: “as mutações em curso são expressão da reorganização do capital com vistas 
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à retomada do seu patamar de acumulação e ao seu projeto global de dominação” (p. 

50). 

O modelo toyotista visava à diminuição do número de trabalhadores na fábrica, 

por meio da inserção de computadores, robotização e aumento da responsabilidade 

do trabalhador, que deveria ser polivalente. O desenvolvimento tecnológico favoreceu 

o surgimento desse modelo de produção e a organização do trabalho na indústria. 

Em relação ao taylorismo/fordismo, esse novo modelo possui algumas 

diferenças. Conforme aponta Antunes (2009), essas diferenças são: no toyotismo, a 

produção é bastante vinculada com a demanda, possui um caráter individualizado, 

diferente da produção em série do fordismo; tem como fundamento o trabalho em 

equipe, com múltiplas funções; o processo produtivo e flexível, ao trabalhador é 

exigida a operacionalização de várias máquinas ao mesmo tempo; tem como princípio 

o melhor aproveitamento possível do tempo de trabalho; funciona por meio do uso de 

senhas para reposição de material, e os estoques de materiais são bem menores do 

que no modelo anterior; caracteriza-se pela terceirização dos serviços, pela 

horizontalidade das relações, o que se diferencia da estrutura vertical no modelo 

taylorista/fordista; o toyotismo no Japão institui o emprego vitalício para uma parcela 

dos trabalhadores e sua remuneração estava vinculada ao aumento da produtividade 

(nos países ocidentais, o toyotismo se diferencia nessa característica); o controle de 

qualidade dos produtos e a busca da qualidade total são características deste modelo. 

De acordo com o mesmo autor: 

 

a racionalização do processo produtivo, dotada de forte 
disciplinamento da força de trabalho e impulsionada pela necessidade 
de implantar formas de capital e de trabalho intensivo, caracterizou a 
via toyotista de desenvolvimento do capitalismo monopolista no Japão 
(ANTUNES, 2009, p. 55). 

 

No modelo de produção toyotista, as tarefas que antes eram realizadas pela 

equipe de gerência da fábrica agora passam a integrar o trabalho dos operários; o 

controle de qualidade e a responsabilidade de elaboração tornam-se parte das 

funções do operariado, ou seja, “presencia-se uma intensificação do ritmo produtivo 

dentro do mesmo tempo ou até mesmo quando este diminui” (ANTUNES, 2009, p. 

56). 

Note-se que, durante a crise do capitalismo nos países ocidentais na década 

de 1970, o toyotismo vai ser transplantado como solução para diversos países, de 
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forma mais ou menos adaptada, dependendo das particularidades e das condições 

políticas, econômicas e ideológicas de cada país. Era visto como a forma mais 

avançada de reestruturação do modo de produção, que contribuía com outros fatores, 

por exemplo, o apoio recebido dos EUA para tornar o Japão, país devastado após a 

Guerra, uma das maiores economias mundiais (ANTUNES, 2009). 

Esse movimento de reestruturação do processo produtivo do capital tinha como 

base política e ideológica os ideais neoliberais, cujas raízes se encontram 

radicalmente descritas e assumidas no pensamento de Friedrich Hayek, em sua obra 

O Caminho da Servidão, publicada em 1944, logo após a Segunda Guerra Mundial. 

De acordo com Anderson (1995, p. 10), Hayek e seus seguidores tinham como 

propósito “combater o keynesianismo e o solidarismo reinante e preparar as bases de 

um outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro”. Segundo o autor, 

era clara a oposição de Hayker e dos seus ao Estado de Bem-Estar, pois alegavam 

que este modelo de Estado “destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da 

concorrência, da qual dependia a prosperidade de todos”. Estas ideias, entretanto, 

não encontram um terreno propício para se desenvolver nas décadas de 1950 e 1960, 

no auge do desenvolvimento econômico regido pelo Estado de Bem-Estar, 

principalmente nos países capitalistas europeus. 

Com a crise iniciada na década de 1970, o pensamento neoliberal ganhou 

espaço, apresentando-se como uma possível alternativa à crise, capaz de iniciar uma 

nova etapa de desenvolvimento do capital. Nas palavras de Antunes (1999), 

 

Como resposta a própria crise, iniciou-se um processo de 
reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de 
dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do 
neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação 
dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal 
[...] (ANTUNES, 1999, p. 31). 
 

O ideário político da liberalização da economia foi primeiramente adotado pela 

Inglaterra em 1979, por meio de políticas econômicas elaboradas pela então primeira-

ministra Margaret Thatcher. Em 1980, foi a vez de o Banco Central dos Estados 

Unidos (FDE), com o apoio do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, 

passar a oferecer total apoio às políticas do FDE. As políticas adotadas por este país, 

na visão de Harvey (2012), foram a consolidação do que vinha ocorrendo desde o 

início da década de 1970, ou seja, o “confronto com a rigidez acumulada de práticas 
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e políticas de governo implantadas no período “fordista keynesiano” (HARVEY, 2012, 

p. 157). 

Essa nova política econômica, adotada pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, 

tinha em seus fundamentos o chamado regime de acumulação flexível que “se apoia 

na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e 

padrões de consumo” (HARVEY, 2012, p. 140). Aumenta a oferta de trabalho do setor 

de prestação de serviços, surgem novos mercados, novas formas de acesso e 

fornecimento de serviços financeiros, inovações tecnológicas e comerciais. Dá-se o 

enfraquecimento dos sindicatos, a diminuição do emprego fixo e regular e a produção 

de mão de obra excedente, que acaba se submetendo à flexibilidade dos contratos de 

trabalho: em tempo parcial, temporário ou subcontratado. A competitividade e a 

diminuição das margens de lucro acabam por impor ao mercado de trabalho esta 

reestruturação, que leva à intensificação e à precarização crescentes do trabalho. 

Estas orientações foram aos poucos ganhando dimensões globalizantes, 

impondo uma nova forma de entender os processos administrativos. As orientações 

do modelo de produção flexível promoveram a descentralização das tarefas de 

execução ao mesmo tempo em que o planejamento e as tomadas de decisão se dão 

de forma centralizada, ou seja, o controle das ações não está mais nas mãos dos 

executores, mas sob responsabilidade de equipes designadas para pesar as ações e, 

especialmente, para alcançar resultados.  

Assim, complementar ao pensamento de Antunes, conforme Carvalho (2009), 

a flexibilização expressa uma mudança na forma do trabalho. A racionalidade técnica, 

burocrática e normativa é substituída por competências de integração e 

responsabilidade pessoal, que tornam o trabalho mais funcional, ajustando-o às 

incessantes mudanças de uma sociedade cada vez mais competitiva, exigente e 

sujeita a imprevistos. O trabalho em grupo, a cooperação, a participação, a autonomia 

e a gestão descentralizada do trabalho tornaram-se aspectos relevantes para a prática 

administrativa moderna. Dissemina-se a ideia de que estes aspectos contribuem para 

as modificações na posição do trabalhador dentro da empresa e para a 

democratização das relações de trabalho. 

Carvalho (2009) faz uma ressalva em relação à ênfase dada à democratização 

das relações de trabalho. Para a autora,  
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esta não significa que dentro da empresa o controle esteja 
desaparecendo, mas sim que ele está sendo reajustado. A maior 
flexibilidade na organização do trabalho não significa necessariamente 
maior liberdade para o trabalhador. Pelo, contrario, representa formas 
mais sutis de centralização, controle e regulação dos processos de 
trabalho, como o monitoramento por meios eletrônicos (e-mails, 
celulares, computação móvel, intrarredes de comunicação), 
denominados por Lima (1994, p. 120) de neotaylorismo ou taylorismo 
informático. Na verdade, o que se verifica na prática é que, 
fisicamente, o trabalho é descentralizado, mas o controle sobre o 
trabalhador é mais direto. Ao mesmo tempo, a contestação da velha 
ordem burocrática não significou adoção e menor estrutura 
institucional. Ou seja, o que se verifica é a reinvenção da burocracia, 
por meio da concentração sem centralização (CARVALHO, 2009, p. 
1143). 

 
 

É importante destacar, segundo Carvalho (2009), que estas mudanças 

organizacionais caracterizam uma tendência, mas não atingem a todos os setores de 

produção, aplicam-se apenas a um grupo de trabalhadores. Ao lado de trabalhadores 

flexíveis ainda subsistem aqueles situados nos moldes tradicionais do 

taylorismo/fordismo. Ao mesmo tempo em que surgem as fusões e diversificações 

corporativas, mantêm-se pequenos negócios e estruturas organizacionais de tipo 

artesanal doméstico, familiar, paternalista, cujos mecanismos de “controle” do trabalho 

são distintos. Com efeito, o que existe na prática são estratégias tayloristas/fordistas 

e flexíveis, ou a combinação entre ambas.  

Estas novas características da gestão não significam apenas novas formas de 

organização das instituições, em face da competição inerente à economia de 

mercado. Elas, segundo Carvalho (2009), revelam também que as novas formas de 

os homens se organizarem socialmente condicionam as demais formas de 

organização política e social da atualidade e compelem os indivíduos a buscarem 

autonomia pessoal diante das estruturas coletivas, baseadas no valor normativo das 

tradições ou do poder do Estado, e a se desvincularem das lealdades institucionais. 

Desse ponto de vista, o comprometimento com os desejos individuais de consumo, 

de propriedade e de liberdade individual, a opção pela apologia crescente da 

autonomia, da liberdade de fazer escolhas, de realizar seus interesses particulares e 

o desprezo pela ética geral ou princípios coletivos são manifestações das novas 

condições de existência humana. Isso significa que os avanços tecnológicos e a 

flexibilização dos processos produtivos definem não apenas novas formas de 
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organização e gestão do trabalho, novos padrões de vida e de relacionamento, mas 

também novos papéis para as instituições (CARVALHO, 2009, p. 1143-1144). 

Por fim, esta última observação de Carvalho (2009) se aproxima da afirmação 

feita acima por Antunes (2009) acerca da posição da nova gestão como articulada de 

fato ao estabelecimento de um novo padrão de dominação social, colocando em 

destaque que a mudança era também política e ideológica, e não uma simples 

organização de processos de trabalho. 

 
1.2 A gestão do Estado brasileiro e seus impactos nos processos de trabalho 
 

Se introduzir o conceito de gestão de forma adequada à temática que, ao fim, 

aspiro tratar nesta tese, não foi uma tarefa fácil, tenho ainda de admitir que há 

necessidade de relacioná-la ao Estado, o que se apresenta não como um trabalho 

menos complexo. Assim, em um primeiro momento, irei brevemente explicitar de que 

Estado estou falando e como a gestão dele, e ou realizada por ele, foi historicamente 

desenvolvendo-se, até se pensar nas exigências postas na atualidade que impactam 

significativamente os processos de trabalho do Assistente Social. 

Para Pereira (2009), o conceito de Estado é amplo, complexo e contraditório, 

visto que as opiniões dos estudiosos do tema são, na maioria das vezes, divergentes. 

Entretanto a autora adverte que os autores que compactuam com a mesma definição 

do Estado ressaltam a presença constante de três elementos constituindo-o: 

 

a) Um conjunto de instituições e prerrogativas, entre as quais o poder 

coercitivo, que só o Estado possui por delegação da própria sociedade; 

b) O território, isto é, um espaço geograficamente delimitado onde o poder 

estatal é exercido. Muitos denominam esse território de sociedade, 

ressaltando a sua relação com o Estado, embora este mantenha 

relações com outras sociedades, para além de seu território; 

c) Um conjunto de regras e condutas reguladas dentro de um território, o 

que ajuda a criar e manter uma cultura política comum a todos os que 

fazem parte da sociedade nacional ou do que muitos chamam de nação 

(PEREIRA, 2009, p. 289). 

 

A presença desses elementos, segundo Pereira (2009), tem caráter mais ideal 

do que real, porque, na prática, os Estados têm grande dificuldades de exercer seu 
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poder, regular a sociedade, aplicar regras e controlar a penetração de elementos 

externos no seu território. Portanto, não é pacífica a existência do Estado com a 

sociedade. 

Em relação às divergências de concepção na definição do Estado, Pereira 

(2009) destaca os seguintes argumentos: 

 

a) Há diferentes entendimentos a respeito de certas noções de Estado. Ex: 

I) Estado de Direito significa que há uma organização política ideal ou 

uma prática de governo não totalitária?; II) O que vem a ser Estado 

Liberal: trata-se de um Estado progressista?; III) E o que quer dizer 

Estado Social ou de Bem-Estar: produz efetivamente bem-estar a todos 

os cidadãos que vivem sob sua jurisdição? 

b) O Estado designa uma forma política e historicamente constituída. Seu 

aparecimento está ligado a certas épocas e circunstâncias, que podem 

ser datadas, e seu desaparecimento ou substituição ocorrerá quando 

essas condições desaparecerem. Isso quer dizer que é necessário 

distinguir o tipo de Estado a que nos referimos: feudal, burguês, 

socialista. 

c) A definição de Estado está associada a seus órgãos ou elementos 

constitutivos e, às vezes, confunde-se com eles. Para uns, Estado e 

governo são a mesma coisa. Para outros, o Estado se identifica com a 

burocracia ou com a justiça. Há os que perguntam: que relações esses 

órgãos especializados mantêm entre si? Ou, que relações o Estado 

mantém com a sociedade? E, ainda: o Estado é apenas um aparelho 

repressivo ou também pode ter funções protetoras? 

 

Diante da complexidade do conceito de Estado, torna-se necessário evitar 

tratá-lo parcialmente, ou com estereótipos, como o que sugere, segundo Pereira 

(2009), que ele sempre está voltado para o bem comum ou que existe para servir a 

uma única classe (a burguesia, por exemplo). 

Como bem esclarece Pereira (2009), o Estado não existe em abstrato (sem 

vinculações com a realidade histórica), nem de forma absoluta (assumindo sempre 

uma única configuração). Quando se fala de Estado, é preciso especificá-lo, isto é, 

qualificá-lo, porque ele existe sob o domínio de um Estado totalitário, em um 
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determinado momento, e de um Estado democrático, em outro. O Brasil é um caso, 

segundo a autora, que se enquadra nessa ambivalência. 

Estas análises nos indicam que o Estado, além de ser de conceituação 

complexa, é um fenômeno histórico e relacional. 

Histórico, porque, como visto, ele não existe de forma absoluta e inalterável. É 

algo em movimento e em constante mudança. Trata-se de um fenômeno que tem que 

ser pensado e analisado como um processo. Por ser histórico, o Estado, segundo 

Pereira (2009), contém em si uma dinâmica que articula passado, presente e futuro. 

Relacional porque não é fenômeno isolado, fechado, circunscrito a si mesmos 

e autossuficiente, mas algo em relação. Contudo, a relação exercida, segundo Pereira 

(2009), não se dá de forma mecânica, linear ou como justaposição de elementos que 

se agregam sem se interpenetrarem. Por ser um processo histórico, que contempla o 

passado, presente e futuro, bem como a coexistência de antigos e novos elementos 

e determinações, a relação praticada pelo Estado tem caráter dialético, no sentido de 

que propicia um incessante jogo de oposições e influências entre sujeitos com 

objetivos e interesses distintos. Ou, como ressalta Pereira (2009, p. 291), 

 

a relação dialética realizada pelo Estado comporta igualmente 
antagonismos e reciprocidade e, por isso, permite que forças 
desiguais e contraditórias se confrontem e se integrem a ponto de 
cada uma deixar sua marca na outra e ambas contribuírem para um 
resultado final. É por isso que se diz que, nesse tipo de relação, há 
superação de aspectos particulares, mas não recusa desses aspectos. 

 

Disso decorre que só podemos entender o Estado pelas suas 

interdependências, por exemplo, a que ele mantém com a sociedade, já que esta, 

como bem diz Ianni29 (1986 apud PEREIRA 2009, p. 291), é o seu principal oposto, 

mas também o seu principal termo de complementação. É por meio da relação com a 

sociedade que o Estado abrange todas as dimensões da vida social, todos os 

indivíduos e classes, e assume diferentes responsabilidades, inclusive as de atender 

as demandas e reinvindicações da sociedade em seu conjunto. Por isso, apesar de 

ele ser dotado de poder coercitivo, também pode realizar ações protetoras, desde que 

pressionado e controlado pela sociedade. 

                                                           
29 IANNI, O. Classe e nação. Petrópolis: Vozes, 1986. 
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Dessa forma, o Estado é uma instituição constituída e dividida por interesses, 

sem neutralidade. Poulantzas30 (1980), citado por Pereira (2009), define-o como uma 

“condensação de relações de forças”, isto é, uma condensação de forças 

materializadas em um “bloco no poder ou num pacto de dominação”, que exerce o 

seu domínio por meio de um aparato institucional (burocrático, jurídico, policial, 

ideológico) sobre a sociedade, embora seja influenciado por esta. Assim, o poder do 

Estado representa a força concentrada e organizada da sociedade (o bloco no poder) 

com vistas à regulação da sociedade em seu conjunto. 

Segundo Behring (2009), o Estado modificou-se ao longo da história do modo 

de produção capitalista. Nesse sentido, o Estado acompanha os longos períodos de 

desenvolvimento do capitalismo de expansão e estagnação, e se modifica histórica e 

estruturalmente, cumprindo seu papel na reprodução social do trabalho e do capital, 

e expressando a hegemonia do capital, nas formulações sociais particulares, ainda 

que com traços gerais comuns.  

Portanto, estudar o Estado, e particularmente a gestão das políticas sociais 

dentro dele, é estudar uma arena tensa e contraditória, na qual interesses e objetivos 

diversos e opostos se confrontam. No contexto capitalista, coexistem, nessa arena, 

interesses tanto dos representantes do capital, em se reproduzir e se ampliar à custa 

do trabalho, quanto dos trabalhadores, em partilhar da riqueza acumulada, influir no 

bloco do poder e também, socialmente, de se reproduzir. 

Nesse sentido, para Pereira (2009), o Estado representa mais do que um 

conjunto de instituições com autoridade para tomar decisões, e com poder coercitivo: 

configura-se também como uma relação de dominação que deve ser controlada pela 

sociedade. 

Da mesma forma, o Estado é mais do que governo, pois se, por um lado, seus 

sistemas administrativos, legais e coercitivos (policiais) o diferenciam da sociedade e 

estabelecem forma particulares de relações com ela, por outro lado, esses mesmos 

sistemas penetram na sociedade, influenciando a formação de relações em seu 

interior (PEREIRA, 2009). 

Assim, a autora ressalta que o Estado é ao mesmo tempo uma relação de 

dominação, ou a expressão política da dominação do bloco no poder, e um “conjunto 

                                                           
30 POULANTZAS. N. O Estado, o poder e o socialismo. Rio de Janeiro: Graal, 1980. 
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de instituições mediadoras e reguladoras dessa dominação”. Por ser um campo de 

mediações, torna-se um campo de luta e de disputa pelo poder (FARIA, 2009). 

Na linguagem política corrente, segundo Pereira (2009), a noção de governo 

difere da noção de Estado, pois, enquanto este é uma relação de dominação, aquele 

constitui um conjunto de pessoas jurídicas e órgãos que exercem, institucionalmente, 

o poder político ou a dominação, em uma determinada sociedade. São governantes, 

por conseguinte, o conjunto de pessoas jurídicas que governa o Estado e, 

governados, aqueles que estão sujeitos ao poder do governo na esfera estatal. Por 

essa perspectiva, o governo constitui um aspecto do Estado. 

A forma como o Estado se organiza e se desenvolve está relacionada às formas 

de gestão, assim como os modelos de Estado se relacionam com os modelos 

clássicos de administração. A partir desta breve contextualização do Estado, 

considero fundamental compreender como se dá historicamente e em seu interior o 

processo de gestão a partir do Estado brasileiro. 

 

1.2.1 O Estado brasileiro: uma trajetória de reformas 

 

Para Almeida (2008), são amplamente expressas na literatura as vinculações 

entre a consolidação e a complexidade do Estado moderno, e o desenvolvimento da 

ação política como forma de construção da ordem social. A crença em uma ordem 

política promovida pelo Estado e organizada pela sociedade, simultânea ao 

desenvolvimento do sistema de produção capitalista, constitui a base para análise da 

expansão da capacidade de regulação social do Estado, da criação das 

representações democráticas e da ideia dos direitos sociais que sustentam os 

princípios da cidadania. A dinâmica dessa intervenção estatal no campo social 

impactou de forma importante e especifica em cada sociedade. 

Em longo processo histórico, perpassando os séculos XIX, XX e início do XXI, 

a institucionalização paulatina de direitos sociais, como parte do desenvolvimento do 

princípio da cidadania, gerou políticas públicas, voltadas seja para a compensação 

das desigualdades produzidas pela dinâmica expansão do capital, seja como moeda 

de troca do jogo político (ALMEIDA, 2008). 

Como já mencionado anteriormente, os movimentos contemporâneos de 

reforma são oriundos de transformações que se iniciaram na década de 1970, quando 

uma forte crise econômica se instalou, como visto, em primeiro lugar nos países do 
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norte do mundo e repercutiu posteriormente, na década seguinte, em todo o globo. 

Essa crise, segundo Almeida (2008) e Behring (2009), apagou o resplendor dos 

chamados “Anos de Ouro” do capitalismo e decretou o esgotamento dos padrões de 

desenvolvimento que haviam norteado os rumos mundiais até então. 

Foi uma transformação profunda que se manifestou, no plano econômico, nos 

domínios dos três elementos constitutivos do sistema capitalista: a dinâmica da 

acumulação do capital, o relacionamento entre esfera pública e privada e o sistema 

de mercado. E, no plano político-social, provocou um processo crítico sem 

precedentes, à direita e à esquerda, que desconstruiu, pela direita, as matrizes 

histórico-cientificas e político-ideológicas organizadoras das lutas coletivas das 

sociedades (FIORI, 1993). 

Assim, os anos de 1980 que se seguiram foram palco de profundas 

transformações mundiais simultâneas e de grande envergadura, que alteram de forma 

significativa a natureza das relações econômicas e de poder entre os Estados 

nacionais, assim como as atitudes políticas e socioculturais da humanidade em 

relação a valores e princípios tidos, até então, como consolidados e amplamente 

aceitos (ANDERSON, 1995). 

Desde então, segundo Almeida (2008), a macroeconomia dos processos de 

ajuste e a reestruturação industrial têm constituído a essência das políticas de 

reformas pela hegemonia ideológica neoliberal que marcou a década de 1980 e se 

projetou para as seguintes, cujos objetivos principais são: a desregulamentação e a 

liberalização dos mercados nacionais e internacionais (financeiros, de bens e de 

fatores de produção, sobretudo do mercado de trabalho); a redução substancial do 

tamanho do Estado (e de suas responsabilidades sociais);  a privatização das 

empresas estatais e dos serviços públicos. Paralelamente à crítica ao pluralismo 

democrático e ao intervencionismo estatal (planejamento, distributivismo das políticas 

sociais, universalismo da proteção pública), desencadeou-se um demolidor ataque às 

políticas sociais (ALMEIDA, 2008, p. 879). 

Todas essas dimensões confluíram para o exacerbamento da perspectiva 

individual na resolução dos problemas da sociedade, em contraposição ao coletivo, e 

tem exigido mudanças institucionais profundas, além de trazer sérias consequências 

para o desenvolvimento econômico, político e social do mundo. No que se refere às 

políticas sociais, essa dinâmica foi marcada pelo debate em torno do esgotamento do 

Welfare State keynesiano (ou Estado de Bem-Estar Social), uma vez que a crise 
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econômica colocou em xeque os mecanismos até então utilizados para o controle e o 

direcionamento dos desenvolvimentos econômico e social, em que o papel dos 

Estados nacionais foi historicamente preponderante (ALMEIDA, 2008). 

Cabe aqui, brevemente, algumas considerações sobre o Estado de Bem-Estar 

keynesiano. O Estado keynesiano e a Sociedade de Bem-Estar Social emergem, 

depois da Segunda Guerra, como estimulados por um Estado de novo tipo, inerente 

às relações sociais de produção capitalista, que intervêm em todos os aspectos da 

vida econômica, social e política do mundo. A concepção teórica, assentada no 

modelo do crescimento, do pleno emprego e da distribuição de renda, daria suporte a 

um novo compromisso entre as classes, de cuja expressão maior dão conta as social-

democracias ocidentais, principalmente as europeias (ALMEIDA, 2008). 

 Essa concepção teórica opunha-se à racionalidade do livre mercado e às 

políticas de socialização radicais. Questionando as políticas do laissez-faire do 

liberalismo clássico, que asseguravam os mecanismos de livre mercado, defendia que 

estas não davam conta dos objetivos macroeconômicos de crescimento estatal e 

pregava uma nova, acerca do papel do Estado, que deveria atuar de forma anticíclica, 

o chamado socialismo de Estado. A equação keynesiana está fundada, portanto, no 

equilíbrio entre os imperativos do crescimento econômico e as exigências de maior 

equidade social, promovida por um Estado socialmente ativo (ALMEIDA, 2008, p. 

880). 

No plano mundial, a crise econômica dos anos 1980, precedida pela 

‘conturbada’ segunda metade dos anos da década de 1960, na qual 1968 aparece 

como  marco histórico, estimulou que esse Estado benfeitor perdesse atrativos e 

passasse a ser atacado por todas as facções políticas, de direita e de esquerda, ainda 

que a partir de argumentos e pontos de vista completamente diversos, em um debate 

ideológico que reacendeu polêmicas, construiu novas polarizações e obrigou 

inúmeras revisões (ALMEIDA, 2008). 

Segundo Soares (2008, grifos da autora), o Estado de Bem-Estar Social passou 

a ser considerado um problema, apontado como causa de todos os “males”. Segundo 

esta ótica, teriam sido os gastos generosos do Estados de Bem-Estar que causaram 

deficits fiscais dos países que os adotaram, e foram os Estados “paternalistas” que 

estimularam o desemprego e alimentaram a “preguiça”, impedindo uma saudável 

competividade entre as pessoas. 
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O discurso da maioria dos governos na América Latina, segundo Soares 

(2008), acompanhou o das agências de financiamento internacional que, por um lado, 

situavam a causalidade na situação de crise social, e por outro, na crise econômica, 

no modelo de gestão do Estado de Bem-Estar, caracterizado pelo desperdício de 

recursos e ineficiência.  

A resposta neoliberal diante da crise foi, na década de 1980, diversificada, já 

que, como ressalta Soares (2008) não seguiu a mesma trajetória em todos os países. 

Entretanto, alguns elementos gerais estiveram sempre presentes em todos os países, 

alegando-se, em um plano mais ideológico, o equívoco da intervenção estatal, já que 

seria impossível o Estado identificar necessidades e desejos da população por meios 

que estariam disponíveis de várias outras formas nas sociedades modernas 

complexas. Desse modo, segundo Almeida (2008), o planejamento governamental 

reduziria a liberdade individual e obrigaria coercitivamente a participação do cidadão 

nos esquemas estatais de proteção social (TAYLOR-GOOBY,1991). 

Soares (2008) ressalta que existem diferenças tanto na forma e na aplicação 

das políticas neoliberais como nos resultados. Essas diferenças estão associadas às 

características políticas de cada país, bem como às suas bases econômicas e sociais. 

Mesmo naqueles países considerados casos exemplares de aplicação do modelo 

neoliberal — como o Chile (caso inaugural e radical, na América Latina, no início dos 

anos 1980, de reponsabilidade do General Pinochet) e o México —, existe uma 

defasagem entre um processo considerado pela autora “maduro” e um que não se 

encontra plenamente consumado. Contudo, a autora afirma que há elementos que 

identificam a existência de ensaios neoliberais na maioria dos países latino-

americanos, posto que o projeto neoliberal imposto nestes países o foi de maneira 

mais ortodoxa do que nos países europeus, tanto nos postulados de políticas 

econômicas como nos de política social. 

Aqui, cabem breves considerações sobre o Estado de Bem-Estar no Brasil, em 

que, destacado por Soares (2008), como em muitos países da periferia do capitalismo, 

a construção de um sistema de proteção social no país foi incompleta e precária. 

Segundo Paula (1992, p. 121), houve, a partir dos anos de 1960, alterações 

significativas na estrutura institucional e financeira do sistema de proteção social no 

Brasil. Essas transformações foram fundamentadas em dois aspectos: no nível 

institucional, pela formação de grandes sistemas organizacionais de caráter nacional, 

regulados pelo Estado; na área de bens e serviços sociais básicos — como na 
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previdência social e na habitacional —, abrindo espaço para certas tendências 

universalizantes (ao menos formalmente) e para a ampliação da cobertura dos 

programas sociais; e, no nível financeiro, pela criação de diversos fundos vinculados 

a setores sociais específicos, como é o caso do FGTS. 

Contudo, para o autor, as mudanças ocorridas nas políticas sociais no Brasil a 

partir de 1964, no bojo do conjunto de reformas institucionais levadas a cabo pelo 

Estado, tinham como principais objetivos superar os obstáculos e criar novas bases 

para o desenvolvimento da acumulação capitalista no País. 

Diante de tais objetivos, segundo Paula (1992, p. 123) 

 

delineou-se um perfil de intenção governamental em políticas de corte 
social, coerente com o padrão de desenvolvimento econômico do 
País, cujas principais características são: extrema centralização 
(política, institucional e financeira) das ações do Governo na esfera 
federal; inexistência de participação social e política nos processos 
decisórios; predominância da lógica de autossustentação financeira 
nos investimentos sociais; processo de privatização das políticas 
públicas; como consequência das anteriores, reduzida efetividade 
social das políticas. Esses princípios estiveram na base da 
reorganização e consolidação do Welfare State no Brasil no período 
pós-64 e têm marcado o funcionamento e a reprodução do sistema de 
intervenção social desde então. 

 
 

Passado esse período, segundo o autor, no início do governo da então 

chamada "Nova República" (1985), no contexto da transição democrática, suscitou 

uma série de expectativas e propósitos de mudanças no sentido de se estabelecer um 

padrão mais equitativo de proteção social. De acordo com o autor, o discurso político 

do governo enfatizava a necessidade de resgate da dívida social e o slogan oficial 

dizia: “Tudo pelo social". Foram elaborados vários planos que tratavam da questão 

social (Plano de Prioridades Sociais de 1985 e 1986, e I Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Nova República, I PND-NR). Entretanto, Paula ressalta que, 

embora o social tivesse lugar de destaque no discurso do governo federal, esse não 

conseguiu sair do papel, já que pouco se alterou o perfil excludente de intervenção 

anterior: “estimulavam-se programas tipicamente assistenciais (como o “Programa do 

leite”) e manteve-se, em geral, baixo o nível de recursos aplicados nos programas 

sociais. Desse modo, o social da Nova República não passou de retórica” (p. 127). 

A partir da Constituição de 1988, viu-se a incorporação, em nossa Lei Maior, 

de um conjunto de direitos, inclusive o direito dos cidadãos e cidadãs à proteção 
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social. Assim, o sistema de proteção social brasileiro inclui, desde a Constituição 

promulgada em 1988, as garantias de direito à saúde, previdência e assistência social. 

Esse é um marco para os direitos sociais no Brasil, pois ocorre a ampliação do sistema 

de proteção social e instituição de princípios de universalização, ancorada na noção 

de direito social. O direito social foi visto como o fundamento da política, com um 

comprometimento do governo com o sistema de proteção, projetando um acentuado 

grau de provisão do Estado e cabendo ao setor privado um papel complementar 

(DRAIBE, 2003). Dentre as inovações da Nova Constituição, podem-se destacar: a 

criação do SUS, apoiado no direito universal à saúde; a definição de um piso mínimo 

para os benefícios; a criação do seguro-desemprego; e a extensão da previdência 

rural, que teve seu sistema unificado com a previdência urbana e estendeu os 

benefícios às mulheres, não estando mais atrelado à unidade familiar, além de ter a 

idade de aposentadoria reduzida (60 para homens e 55 para mulheres). 

Assim sendo, não resta dúvida de que, ao longo de nosso processo de 

modernização e de desenvolvimento econômico e social, concentrado no século XX, 

houve uma melhoria significativa dos indicadores de bem-estar social no país. Ao 

longo do período de estruturação de um sistema de proteção social, o Brasil 

presenciou uma diversificada gama de políticas de cunho social de alcance muito 

variado. Entretanto, vários aspectos do ainda insatisfatório nível de bem-estar social 

no Brasil suscitam o debate de se existiria ou não um Welfare State no país, 

mencionado-se as altas taxas de pobreza e desigualdade, a cobertura insuficiente e 

a qualidade baixa nos serviços prestados na saúde e educação, a taxa elevada de 

trabalhadores no mercado informal, dentre outros aspectos. 

Apesar de precário, o sistema de proteção social existente nos país sofrerá, a 

parir dos anos de 1990, profundas alterações diante das pressões econômicas e 

políticas advindas dos organismos internacionais, interferindo diretamente na 

efetivação das conquistas sociais garantidas na CF/1988. 

Segundo Almeida (2007), diante da instabilidade econômica mundial, 

configurou-se um extenso elenco de medidas e procedimentos que formalizaram uma 

agenda de reformas pós-Estado de Bem Estar Social (pós-Welfare), inicialmente para 

os países centrais (Inglaterra, Alemanha e EUA), mas que se expandiu para o resto 

do mundo. Os pontos principais dessa agenda podem assim ser resumidos: eficiência 

gerencial, responsabilização dos profissionais e dos usuários dos serviços com os 

gastos, resposta às preferências do consumidor e (re)equilíbrio da alocação de 
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recursos entre o governo (nos seus diferentes níveis) e o mercado. Isto significou 

mudança da ênfase na produção direta de serviços pelo Estado para provisão em um 

ambiente regulatório apropriado, com introdução de mecanismos competitivos que, 

teoricamente, estimulariam a ação individual, proporcionariam melhor reposta do 

mercado e das organizações não lucrativas e desencadeariam o estreitamento das 

relações entre os consumidores, os prestadores de serviços e os níveis 

governamentais, tornando possível o enxugamento das unidades governamentais. 

 

A principal questão colocada pela nova agenda foi, portanto, a 
afirmação da inerente ineficiência do Estado (ou dos serviços estatais) 
e, como a crise impunha a necessidade inexorável de corte de custos 
e controle de gastos, o resultado ‘natural’, argumentava-se, seria o 
corte daquelas áreas consideradas não apenas como as menos 
eficientes, mas também como frustradoras dos objetivos de atingir 
uma relação apropriada entre oferta e demanda, ou entre impostos e 
benefícios, ou entre consumidor e serviços (ALMEIDA, 2008, p. 893). 

 
 

Ainda que o interesse em fazer que o Estado funcione bem não seja novo na 

História Moderna, para Almeida (2008), nunca antes um movimento de reforma teve 

uma agenda tão homogênea e tão amplamente difundida. Evidentemente, segundo a 

autora, aumentar a responsabilidade com o consumidor, melhorar a organização da 

distribuição dos serviços, inovar no financiamento e na recuperação dos custos, 

implementar reformas gerenciais e reinterpretar as representações podem ser metas 

de qualquer governo, independente da referência ideológica. Entretanto, o objetivo 

maior por detrás destas reformas dos anos de 1980 e 1990 foi uma ampla agenda 

política para mudar as fronteiras do Estado, pois havia uma necessidade de diminuí-

lo. 

Em síntese, evidencia-se o caráter duplamente conservador dessas reformas 

contemporâneas: por um lado, por não propor mudanças substantivas no eixo 

organizador das políticas, por outro, pela inspiração política ideológica neoliberal que 

orientou a formulação de reformas, centrada na perspectiva econômica, individualista 

e que não reconhece os direitos sociais como direito de cidadania. 

Reformar o Estado não é simplesmente uma questão de vontade política para 

levar a cabo as fórmulas institucionais corretas. Os esforços para transformar a 

moldura institucional na qual a política é formulada e implementada serão afetados 

pela história pregressa de cada sociedade, pelas negociações e pelos conflitos entre 
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os grupos de interesses domésticos e internacionais, políticos e burocratas, muitos 

dos quais têm importante sustentação na manutenção do status quo institucional 

(ALMEIDA, 2008). 

No caso da América Latina, as políticas macroeconômicas, os deficits do 

balanço de pagamento e o pagamento dos juros dos empréstimos internacionais têm 

afetado de forma significativa a disponibilidade de recursos, assim como diminuído a 

autonomia dos Estados nacionais para definir suas políticas, frente a um leque de 

opções cada vez mais restrito. Na perspectiva de aumentar a credibilidade dos 

compromissos dos governos com as políticas macroeconômicas, as lideranças 

nacionais têm recebido incentivos muito claros para a priorização e implementação de 

determinadas políticas de reformas (ALMEIDA, 2008; SOARES, 2008). 

Essa lógica política se complica, porém, quando sai do terreno do 

gerenciamento macroeconômico e entra no elenco mais amplo de questões como 

Bem-Estar Social. As reformas nesta área são menos visíveis para o setor financeiro 

internacional, a não ser como gasto nacional e porcentagem do deficit público, e 

implicam maior coordenação intersetorial e cooperação entre os diferentes grupos da 

sociedade civil, incluindo os distintos níveis de governo (NELSON, 200131 apud 

ALMEIDA 2008, p.918). Isto não impede, porém, que as agendas e as receitas sejam 

difundidas, como foi explicitado.  

Finalizando, concordamos com Almeida (2008) quando enfatiza que as 

reformas contemporâneas, aliás, como historicamente todas as demais, são datadas 

no tempo e no espaço e estão vinculadas a processos mais amplos da dinâmica da 

sociedade, que extrapolam em muito o campo setorial. É fundamental, portanto, 

entender a gênese dessas mudanças, para poder decifrar sua complexidade e 

analisá-la de forma crítica e propositiva. 

 

1.2.2 A emergência da gestão pública gerencial  

 

Como visto, em nível mundial, a partir dos anos de 1970, nos países centrais, 

começaram a manifestar-se sinais de esgotamento no padrão de crescimento 

econômico, configurando uma situação de crise do taylorismo/fordismo. No âmbito 

econômico, o que se traduziu em quedas nos níveis de produção e de produtividade, 

                                                           
31 NELSON, J. Las políticas de reformas del sector social: fases, dimensiones y estratégias. Socialis: Reflexiones 

Latinoamericanas sobre Política Social, p. 5; 7-31, 2001. 
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enquanto recrudescia o ritmo da inflação. No plano social, era freada a tendência ao 

pleno emprego e ao aumento progressivo dos salários. Foi igualmente enfraquecida 

a administração Keynesiana e o Estado de Bem-Estar Social, a partir da contração 

dos investimentos de caráter social, prejudicando as políticas nesse domínio 

(educação, saúde, habitação, seguro-desemprego, etc.) (LAPIS, 1993; CARVALHO, 

2000). 

O Brasil também será impactado com estas alterações mundiais. Na busca de 

superação da crise, o Estado brasileiro sofria, de um lado, a pressão externa no 

sentido de direcionamento do país para a adoção da ortodoxia monetarista e, por 

outro, de estímulos internos na direção da abertura política e construção do processo 

de democratização. A estratégia para superação da crise foi o ajuste às demandas 

externas para pagamento da dívida. Essa opção causou sérios impactos à economia 

brasileira: o aumento da inflação recaiu sobre as empresas estatais e, principalmente, 

sobre os trabalhadores assalariados (SALLUM, 2003). 

Diversas reações, segundo o autor, partiram do sistema das empresas estatais 

e da elite empresarial e começaram a buscar caminhos alternativos para superação 

da crise econômica. Esta situação favoreceu o crescimento da oposição às lideranças 

do governo. Esse movimento uniu as massas populares e a classe média na luta pela 

democratização política do país, o que culminou na campanha das “Diretas Já”, em 

1984. Esse foi um marco importante da História brasileira e se tornou o ponto de 

partida para a construção de um novo projeto de Estado, baseado em valores 

democráticos. 

A eleição, em 1985, foi realizada, de forma indireta, pelo Colégio Eleitoral, e 

não pelo voto direto de toda a população, como pretendido pelas significativas 

manifestações populares, e seguiu as restrições impostas pelo governo, a esquerda, 

aliada com dissidentes do Regime Autoritário e apresentando proposta moderadas de 

transformação, elegeu Tancredo Neves. A vitória da oposição apontava para a 

construção de um país democrático, sem restrições para as organizações populares 

e que buscasse um novo desenvolvimento econômico. 

Com a morte de Tancredo Neves, ocorrida antes de que pudesse assumir a 

presidência, a chamada Nova República foi estabelecida com o vice-presidente 

Sarney. Esse período, além da crise econômica, caracterizou-se por certa 

insegurança em função das contradições e insucessos do governo Sarney, dentre eles 

o “Plano Cruzado” e os altos índices de desaprovação do governo pela sociedade. 
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Além disso, contrariamente ao compromisso assumido por Tancredo Neves e pelo 

próprio Sarney de permanecer no cargo por quatro anos, o mandato se estendeu pelo 

período de cinco anos (SALLUM, 2003). 

Ao longo do governo Sarney, embora as forças políticas da ditadura militar 

continuassem presentes, o caráter autoritário e centralizador que caracterizou a 

ditadura no Brasil, entre os anos de 1964 e 1985, passou a ser questionado pelos 

movimentos populares e sindicais que, naquele período, tinham maior liberdade para 

isso, com vistas à construção de uma forma de governo transparente, com instância 

de participação, sujeito a um maior controle público e atento às demandas sociais. 

Essas reivindicações se inscreveram no plano das reformas democráticas do Estado 

brasileiro, cuja preocupação estava em materializar, na esfera legislativa, o conteúdo 

democrático (SALLUM, 2003). 

Este movimento de maior participação popular e organização política do 

Estado, segundo o autor, atingiu também a hierarquia que caracterizou o governo 

militar. Os centros do poder, como os estados, os partidos políticos, o Judiciário e o 

Congresso Nacional ganharam mais autonomia e liberdade de ação. Todas essas 

mudanças culminaram na elaboração da Constituição Federal de 1988, que ampliou 

o poder de atuação do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público nos processos 

de decisão governamental, ou seja, começaram a existir processos mais horizontais 

nas tomadas de decisões na esfera de governo, que antes se encerravam no Poder 

Executivo. 

De acordo com Sampaio (2009, p. 44), a correlação de forças surgida nesse 

período explica a característica principal da Constituição de 1988: a ambiguidade. 

Esta, para o autor, se traduz, por um lado, em reforçar a ordem burguesa, na medida 

em que constitucionaliza o direito de propriedade, a livre iniciativa, a herança, a livre 

concorrência (institutos basilares do regime capitalista); e, por outro lado, ao ordenar 

a essa burguesia que garanta a existência de uma sociedade livre, justa e solidária, 

capaz de garantir a soberania nacional, erradicar a pobreza e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. Trata-se, pois, de uma carta social-democrata, com 

tonalidades nacionalistas. 

Diante desse quadro político instável e ambíguo, o texto constitucional 

promulgado em 1988 instituía um regime de democracia burguesa com dispositivos 

que representavam avanços importantes, especialmente no plano social. 
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A nova Carta começou a vigorar em clima de entusiasmo do Estado brasileiro. 

Entretanto, as propostas aprovadas na Constituição não tinham a pretensão de alterar 

substancialmente a estrutura do Estado, mas contribuíram para a construção de uma 

sociedade menos injusta e mais democrática (SALLUM, 2003). 

A Constituição Federal de 1988 tinha como base os anseios de uma sociedade 

desejosa de mudanças e que lutava pela construção de um país democrático. Além 

da ampliação do poder, a Lei assegurou diversos direitos sociais conferindo a ela o 

título de “Constituição Cidadã”.  

Entretanto, ao mesmo tempo em que a sociedade brasileira vivenciava o 

processo de democratização social e de fortalecimento do papel do Estado, era 

atingida, como visto, pela crise do capitalismo mundial que já havia começado nos 

países capitalistas centrais desde a década de 1970, e trazia novas aspirações, 

baseadas em ideias neoliberais, na forma de conceber o papel do Estado e da 

sociedade civil. Nesse contexto, com o sucesso na eleição presidencial de 1989 de 

Fernando Collor de Mello (PRN), deflagrou-se o processo de ajuste da economia 

brasileira às exigências da reestruturação global da economia. A imagem populista e 

moralizante que caracterizou a campanha Collor foi desmascarada pelo estilo 

modernizador e intervencionista que se iniciou pela privatização de empresas estatais 

e marcou sua gestão até o momento de sua interrupção pelo Congresso Nacional 

(COUTINHO, 2003). 

No lugar de Collor, assume o vice-presidente Itamar Franco (PMDB) que, 

diferentemente do seu antecessor, desacelerou o processo de privatização. No 

entanto, o projeto neoliberal vai se consolidando, ajudado por pressão das agências 

internacionais que monitoraram os empréstimos no país, especialmente o Banco 

Mundial32 e o Fundo Internacional (FMI) (ABELARO, 2000). 

Com o Plano Real criado em 1994, a estabilidade da moeda brasileira e a 

eleição de Fernando Henrique Cardoso (FHC), tendo a vitória de aliados políticos em 

quase todos os estados, estavam preparadas as bases para a continuidade do projeto 

econômico neoliberal. A partir de 1995, o governo, ao assumir o poder, tratou de 

“eliminar os resíduos do estado Varguista” (SALLUM, 2003, p. 44), construindo novas 

                                                           
32 O Banco Mundial foi criado em 1944, durante a Conferência de Bretton Woods, bem como o Fundo Monetário 

Internacional e a Organização Mundial do Comércio. Estas instituições são portadoras de instrumentos de 
intervenção, com capacidade para alterar decisões econômicas dos países que adotam suas políticas (SALERMO, 
2006). 
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formas de regular o mercado de acordo com a lógica de um liberalismo econômico 

moderado. 

Em 1995 foi criado o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), 

comandado pelo ministro Bresser-Pereira, o qual “apoiava-se fortemente no estudo e 

tentativa de aprendizado em relação à experiência internacional recente, marcada 

pela construção da nova gestão pública” (ABRUCIO, 2007, p. 71). 

As ideias modernizantes que atingiam o Estado brasileiro nesse período e 

embasavam a proposta da Reforma do Estado estavam em consonância com as 

mudanças que tinham ocorrido em nível internacional, a partir da crise do capitalismo 

mundial e da ascensão dos ideais neoliberais de organização do Estado, como 

alternativa viável para a superação da crise. Consolidou-se, então, uma agenda 

governamental que deveria levar a cabo a reforma do aparelho do Estado brasileiro, 

por meio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE, 1995).  Este 

plano diretor, por sua vez, foi concebido dentro de uma visão gerencialista de Estado. 

A decisão por se adotar tal concepção, como a mais adequada para reformar a 

administração pública brasileira, esteve norteada pelos estudos ordenados pelo 

ministro Bresser-Pereira, que identificou os seguintes pontos estratégicos a serem 

superados pelo país: 

 

(a) a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu tamanho em 
termos principalmente de pessoal através de programas de 
privatização, terceirização e “publicização” (este último implicando na 
transferência para o setor público não estatal dos serviços sociais e 
científicos que hoje o Estado presta); (b) a redução do grau de 
interferência do Estado ao efetivamente necessário através de 
programas de desregulação que aumentam o recurso aos 
mecanismos de controle via mercado, transformando o Estado em um 
promotor da capacidade de competição do país em nível internacional, 
ao invés de protetor da economia nacional contra a competição 
internacional; (c) o aumento da governança do Estado, ou seja, da sua 
capacidade de tornar efetivas as decisões do governo, através do 
ajuste fiscal, que devolve autonomia financeira ao Estado, da reforma 
administrativa rumo a uma administração pública gerencial (ao invés 
de burocrática) e a separação, dentro do Estado, ao nível das 
atividades exclusivas do Estado, entre a formulação de políticas 
públicas e a sua execução; e, finalmente, (d) o aumento da 
governabilidade, ou seja, do poder do governo, graças à existência de 
instituições políticas que garantam uma melhor intermediação de 
interesses e tornem mais legítimos e democráticos os governos, 
aperfeiçoando a democracia e abrindo espaço para o controle social 
ou democracia direta (BRESSER-PEREIRA,1997, p. 18-19). 
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Estes eixos principais, portanto, levaram à identificação de ações reformistas 

que foram consolidados no PDRAE (1995), tendo como premissa a existência de um 

contexto organizacional, em que as políticas de gestão pública pudessem ser 

viabilizadas. 

Para tanto, fazia-se necessário promover: o ajustamento fiscal; a reforma 

econômica voltada para o mercado, produzindo a concorrência interna e as condições 

para enfrentar a competição internacional; a inovação dos instrumentos da política, 

proporcionando maior abrangência e qualidade para os serviços sociais; e a reforma 

do aparelho do Estado com vistas a aumentar a governança (BRASIL, 1995). De 

acordo com o Plano, era necessária uma nova forma de gestão, flexível, com decisões 

descentralizadas, estruturas horizontalizadas, incentivo à criatividade, voltada para o 

controle dos resultados, coerente com o paradigma gerencial. Além disso, 

acrescentam-se a essa nova concepção de gestão “os princípios da orientação para 

o cidadão-cliente do controle por resultados e da competição administrada” (BRASIL, 

1995, p. 17). A reforma visava à superação do Estado Varguista, que havia 

impulsionado o desenvolvimento econômico brasileiro desde a década de 1930 e 

mostrava-se ultrapassado para responder aos desafios imposto pelo sistema 

econômico da década de 1990. Nas palavras de Cardoso (2006, p. 15), 

 

Mudar o Estado significa, antes de tudo, abandonar visões do passado 
de um Estado assistencialista e paternalista, de um Estado que, por 
força das circunstâncias, concentrava-se em larga medida na ação 
direta para produção de bens e serviços. Hoje, sabemos que a 
produção de bens e serviços pode e deve ser transferida à sociedade, 
à iniciativa privada, com grande eficiência e com menor custo para o 
consumidor (CARDOSO, 2006, p. 15). 

 

De acordo com o plano reformista, os serviços básicos como educação, saúde, 

segurança e saneamento, entre outros, continuariam sendo prestados pelo Estado 

sob critérios de gestão “capazes de reduzir custos, buscar maior articulação com a 

sociedade, definir prioridades democraticamente e cobrar resultado” (CARDOSO, 

2006, p. 16). Era preciso criar na esfera pública a cultura de superação do modelo 

burocrático, incorporando técnicas gerenciais capazes de introduzir no trabalho 

público “as noções indispensáveis de qualidade, produtividade, resultados, 

responsabilidades dos funcionários, entre outras” (CARDOSO, 2006, p. 17). 
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Segundo Silva (2003), para além de todas as mudanças organizacionais, a 

reforma do Estado definia-se, sobretudo, “como alternativa capaz de liberar a 

economia para uma nova etapa de crescimento” (SILVA, 2003, p. 66), ou seja, a 

Reforma daria ao país as condições necessárias para se inserir e manter-se no 

mercado global, e alcançar, assim, a estabilidade no aspecto econômico. Para 

Nogueira (2004), a ideia incutida e cristalizada pela opinião pública brasileira era de 

que havia a necessidade de uma reforma inadiável, respaldada no argumento de que 

seria preciso preparar o país e ajustar sua economia para a nova competitividade 

internacional, recuperando o tempo perdido, em que se teria vivido sob as asas de um 

Estado gigantesco, ineficiente e perdulário. Essa lógica pode ser identificada no 

discurso de Cardoso (2006), de acordo com o qual: 

 

Viver numa economia estabilizada requer outra mentalidade, na qual 
obviamente os aumentos têm que estar condicionados à 
disponibilidade efetiva do orçamento e ao aumento da produtividade, 
a sua riqueza e, aí sim, simultaneamente, fazendo que aqueles que 
são partícipes da construção não possam usufruir de parte crescente 
desse benefício (CARDOSO, 2006, p. 18-19). 

 

Embora o aspecto econômico tenha fundamental importância no movimento de 

Reforma do Estado, na análise de Silva (2003), as opções de FHC não podem ser 

justificadas apenas por este aspecto, pois são “essencialmente, decisões políticas de 

apoio incondicional às orientações neoliberais, sustentadas por uma coalizão de poder 

de centro-direita, em que muitos dos seus membros são oriundos dos governos 

militares” (SILVA, 2003, p. 75). A autora salienta que o tema da Reforma do Estado 

no Brasil esteve presente em outros momentos da História brasileira, no período do 

Estado desenvolvimentista e na ditadura militar, justamente em momentos em que o 

capital esteve em crise. Portando, a Reforma de 1995 se colocava, antes de tudo, a 

serviço da ideologia do mercado. 

Apesar de alguns aspectos positivos ressaltados por Nogueira (2004), quando 

se pensa nas reformas propostas (constatação das insuficiências do país e o peso do 

seu passado, ganho incontestável da transparência, a consciência de um Estado 

hiperatrofiado), estes não foram suficientes para dar uma dimensão vitoriosa ao 

reformismo. Para o autor, ainda hoje, quando se fala em “reforma do Estado”, pensa-

se imediatamente em reformas da gestão e do aparato administrativo, focando-se 

muito mais a dimensão instrumental do Estado do que sua dimensão ético-política. 
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A Reforma do Estado se estruturava em quatro setores que, de acordo com 

Bresser-Pereira (2006), compõem a estrutura dos Estados modernos, a saber: Núcleo 

estratégico; atividades exclusivas; serviços não exclusivos; produção de bens e 

serviços para o mercado. Como objetivos gerais da Reforma, destacam-se: aumentar 

a governança, ou seja, aumentar a capacidade do Estado em governar com eficiência 

a prestação de serviços aos cidadão-clientes; reduzir a ação do Estado àquelas 

funções que lhe são próprias, transferindo os serviços não exclusivos para a 

propriedade pública não estatal ou para a iniciativa privada; transferir da União para 

os estados e municípios as ações de caráter local; transferir parcialmente da União 

para os estados as ações de caráter regional, permitindo a construção de parcerias 

entre os estados e a União (BRASIL, 1995). 

Em relação ao núcleo estratégico, o objetivo principal da Reforma era a 

modernização da administração burocrática, por meio da inserção da cultura gerencial 

baseada na avaliação do desempenho. A lógica gerencial deveria nortear também a 

definição e a supervisão dos contratos de gestão, estabelecidos com as agência 

autônomas, responsáveis pelas atividades exclusivas do Estado em parceria com a 

sociedade (BRASIL, 1995). Cabia ao Estado reformado não mais o papel de prestador 

de serviços, mas o de controle e fiscalização dos serviços, que passam a ser 

prestados por setores da sociedade civil. 

Em consonância com o núcleo estratégico, o objetivo principal das atividades 

exclusivas era transformar as autarquias e fundações que possuem poder de Estado 

em agências autônomas administradas por contratos de gestão, ou seja, a 

administração desligava-se do Estado e deslocava-se para a sociedade civil: ao 

Estado cabia fazer o controle do desempenho de acordo com indicadores acordados 

previamente. Nesse sentido, a administração pública precisava deixar de ser 

burocrática e rígida de controle a priori dos processos para ser gerencial, com controle 

a posteriori dos resultados, com incentivo à competição e com a adoção de 

mecanismos de participação social para avaliação das políticas públicas (BRASIL, 

1995). 

Para os serviços não exclusivos do Estado, o objetivo era transformar as atuais 

fundações públicas em organizações sociais de direito privado, sem fins lucrativos, 

com contrato de gestão com o poder executivo, o qual deveria continuar financiando 

a instituição. Lançava-se, assim, a proposta de criação de uma nova forma de 

propriedade chamada de Pública Não Estatal, que se situa entre a propriedade pública 
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e privada, ou seja, agrega financiamento público, porém é administrada pela esfera 

privada. O alcance deste objetivo principal, de acordo com o “Plano Diretor”, garantiria: 

maior autonomia para os dirigentes destes serviços; participação e controle da 

sociedade sobre os serviços prestados, maior parceria entre os Estado, a instituição 

e a sociedade que participaria, inclusive, do seu financiamento por meio da compra 

de serviços e de doações. Dessa forma, seria possível aumentar a eficiência e a 

qualidade dos serviços prestados ao cidadão-cliente a um custo menor (BRASIL, 

1995). 

Em relação à produção para o mercado, o objetivo era continuar o processo de 

privatização, “fortalecer os órgãos de regulação dos monopólios naturais que forem 

privatizados e implantar contratos de gestão nas empresas que não forem 

privatizadas” (BRASIL, 1995, p. 47).  

As estratégias para a consolidação da reforma do aparelho do Estado se davam 

em três dimensões: a primeira estratégia é institucional-legal, que “trata da reforma do 

sistema jurídico e das relações de propriedade” (BRASIL, 1995, p. 48); a segunda 

estratégia está na mudança cultural, que possibilitaria a implantação da cultura 

gerencial, centrada nos resultados, na parceria com a sociedade e na cooperação 

entre funcionários — ditos “colaboradores” — e administradores; a terceira estratégia 

está no aperfeiçoamento da administração burocrática e na introdução da 

administração gerencial, modernizando a estrutura organizacional e os métodos de 

gestão. (BRASIL, 1995). 

A dimensão institucional-legal da reforma visava à viabilização de uma 

administração ágil, eficiente e com maior autonomia. Para atender a esse propósito, 

o “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado” salienta a necessidade de 

realização de emendas constitucionais relacionadas, sobretudo, à esfera 

administrativa e à previdência social. A reforma da previdência se situava no âmbito 

maior da reforma do Estado e visava à diminuição dos gastos públicos. Como afirma 

o próprio “Plano Diretor”, o problema do aumento das despesas do Estado “será 

enfrentado na medida em que sejam evitadas as aposentadorias precoces, antes dos 

60 anos, e que os proventos da aposentadoria tornem-se proporcionais à contribuição 

realizada” (BRASIL, 1995, p. 49). A partir daí abriu-se também a possibilidade ao setor 

privado de oferecer planos de aposentadoria. 

Em relação ao aspecto administrativo, a Reforma propôs duas emendas: a 

primeira instituiu como principais mudanças: “o fim da obrigatoriedade do regime 
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jurídico único33, permitindo-se a volta de contratação de servidores celetistas; a 

exigência de processo seletivo para a admissão de celetistas, e a manutenção de 

concurso público para a admissão de servidores estatutários” (BRASIL, 1995, p. 50). 

A segunda emenda tratava da remuneração e autonomia dos poderes. 

Em síntese pode-se dizer que a Reforma do Estado visava, essencialmente, 

 

A delimitação da área de intervenção do Estado por meio dos 
programas de privatização, terceirização e publicização; a redefinição 
do papel regulador do Estado por meio da desregulamentação da 
economia e adoção dos mecanismos de mercado nas políticas 
estatais; ‘o aumento da governança do Estado’ a ser obtido com o 
ajuste fiscal, com a adoção do modelo de administração gerencial e 
com a distinção entre as responsabilidades e de execução das 
políticas estatais e ao aumento da governabilidade (SILVA, 2003, p. 
81). 

 

O “paradigma gerencial” foi decisivo nessa operação. Ao menos em suas 

primeiras e mais importantes formulações, levou ao paroxismo a tese de que o padrão 

burocrático era pouco permeável às mudanças promovidas pela globalização. Em vez 

de emprestar eficácia e eficiência ao aparato estatal, nas palavras de Nogueira (2004, 

grifo do autor), a burocracia contribuiria para paralisá-lo e enredá-lo em múltiplos 

“interesses corporativos”. Fazia-se necessário, por isso, perseguir um caminho “pós-

burocrático”, do qual a “administração gerencial” seria a expressão adequada: 

controlar mais os resultados do que os procedimentos, conceder maior autonomia aos 

órgãos públicos, descentralizar estruturas e atividades, flexibilizar procedimentos, de 

modo a que se configurassem ambientes mais competitivos, ágeis e responsáveis 

perante os cidadão-consumidores. Ainda que o novo paradigma previsse a 

constituição de um aparelho de Estado enxuto, tecnicamente qualificado e animado 

para um serviço público profissionalizado, era inegável que ele pretendia demonstrar 

que o aprimoramento estatal viria da introdução de mecanismos de mercado na 

gestão pública. 

                                                           
33 No PDRAE, ainda consta um diagnóstico demonstrando o expressivo aumento das despesas com pessoal nas 

três esferas de governo depois da Constituição de 1988, em decorrência da criação do “Regime Único do Servidor 
Público”, que garantiu estabilidade e proventos integrais a empregados públicos, precipitando aposentadorias, 
elevando os gastos com inativos e, consequentemente, aumentando o deficit público. Os motivos que levaram ao 
desequilíbrio orçamentário são caracterizados como populismo fiscal, sugerindo, nas análises de Costa (2006), 
que constituem uma política nascida da junção de interesses de ideólogos equivocados, políticos irresponsáveis, 
administradores corruptos e funcionários gananciosos, fruto de pactos políticos que se estabeleceram a partir da 

democratização (COSTA, 2006, p. 138). 
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Secchi (2009), em análise sobre as teorias que inspiram as Reformas do 

Estado nas décadas de 1980 e 1990 nos EUA e na Europa, que tinham como 

propósito substituir a administração burocrática, aponta para três modelos 

organizacionais: a Gestão Gerencial, o Governo Empreendedor e a Governança 

Pública34. O Governo Empreendedor, cuja noção surgiu nos EUA na década de 1990, 

tinha como propósito transformar a administração burocrática em uma organização 

racional e eficaz. Esse modelo serviu de base para a organização da administração 

pública no governo Clinton. Segundo o autor, os dois modelos, gerencial e 

empreendedor, compartilham valores comuns como “produtividade, orientação ao 

serviço, descentralização, eficiência na prestação de serviços, marketization e 

accountability35 (SECCHI, 2009, p. 353-354). Destas duas perspectivas, surgiu a 

terceira, denominada Governança, que, de acordo com Secchi (2009), aponta para 

uma mudança nas relações de poder entre os Estados nacionais no mundo 

globalizado. Significa a ascensão de um modelo “colaborativo de relação interestatal 

e entre atores estatais e não estatais na solução de problemas coletivos 

internacionais” (SECCHI, 2009, p. 358). Ainda, de acordo com o autor, as teorias do 

desenvolvimento tratam a governança como um conjunto de práticas de gestão que 

ajudam os países a melhorar suas condições de desenvolvimento econômico e social. 

Assim, a “boa governança” significa a combinação de boas práticas de gestão pública” 

(SECCHI, 2009, p. 358). Os organismos internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial “exigem ‘boa governança’ como requisito para 

                                                           
34 O movimento gerencialista possui três grandes abordagens: (1) a New Public Administration (A Nova Gestão 

Pública), de orientação americana, adotada e popularizada durante o governo de Ronald Reagan nos Estados 
Unidos, em 1980; (2) a New Public Management (A Nova Administração Pública), de orientação mais liberal, nos 

moldes adotados pela Inglaterra durante o governo da primeira-ministra Margareth Tatcher, em 1979; e, (3) o 
Managerialism, vertente de tradição inglesa que gerou, na reforma do setor público da Inglaterra, três visões 
diferentes das abordagens gerencialistas: o modelo puro, o consumeirismo e o public service orientation (SOUZA, 
2007; SECCHI, 2009). O movimento da New Public Administration, característico da conhecida indústria do 
management (PAULA, 2005), tem em comum com outras vertentes gerencialistas as seguintes premissas: (a) uma 
crítica fortemente centrada no modelo burocrático de gestão, chamando-a de ineficiente e ineficaz no que se refere 
ao atendimento das demandas sociais e aos excessos de formalismos e ritualismos comuns deste modelo; (b) 
uma valorização da cultura e da indústria do management, colocando-o como uma salvaguarda dos valores e 

interesses da sociedade, na medida em que esta indústria se volta para as empresas privadas para o lucro e as 
vantagens do mercado consumidor; e (c) ao modismo gerencial, que caracterizou as décadas de 1980 e 1990, 
com a adoção de diversas práticas e inovações gerenciais, como a reengenharia, os programas de qualidade total 
e demais práticas gerenciais, as quais “invadiram” as empresas privadas e o setor público, em particular. 
35 Os termos são definidos por Secchi (2009), com base em Kettl (2005), como sendo: Marketization – “termo 
utilizado para a utilização de mecanismos de mercado dentro da esfera pública. Exemplo de mecanismo de 
mercado é a liberdade de escolha de provedor por parte dos usuários do serviço púbico e a introdução da 
competição entre órgãos públicos, e entre órgãos públicos e agentes privados; e Accountability – o termo significa 

a prestação de contas por parte de quem foi incumbido de uma tarefa àquele que solicitou a tarefa (relação entre 
o agente e o principal). A Accountability pode ser considerada o somatório dos conceitos de responsabilização, 
transparência e controle (SECCHI, 2009, p. 354, nota). 
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países em via de desenvolvimento receberem recursos econômicos e apoio técnico” 

(SECCHI, 2009, p. 358). 

Na análise de Hypólito (2011), a governança está associada a uma visão de 

Estado menos controlador e menos centralizador:  

 

É uma perspectiva que converge para a ascensão dos valores 
neoliberais de esvaziamento do Estado, desconfia da capacidade 
deste em resolver os problemas da sociedade, transferindo o poder 
estatal para agências internacionais, organizações não 
governamentais e organizações locais (via forma de descentralização) 
(HYPÓLITO, 2011, p. 6). 

 

Isto, segundo o autor, coincide com a proposta de Bresser-Pereira (1996) para 

a Reforma da Administração Pública no Brasil. 

Segundo o Ministro da Reforma o objetivo não era enfraquecer o Estado, mas 

promover o seu fortalecimento (BRESSER-PEREIRA; GRAU, 1999), criando a 

articulação e a complementaridade ente o Estado e o Mercado “como um pressuposto 

básico para o bom funcionamento do sistema econômico e do regime democrático” 

(SILVA, 2003, p. 76). A base da reforma proposta pelo MARE não era a instituição de 

um modelo de Estado neoliberal, mas sim de um Estado social-liberal que, na visão 

dos reformistas, era capaz de dar o suporte necessário às empresas e apoio no 

processo de globalização econômica, que exigia condições para competir 

internacionalmente. Esse modelo de Estado é assim denominado porque, 

supostamente, desenvolve os direitos sociais quando financia “as organizações 

públicas não estatais que defendem direitos ou prestam os serviços de educação, 

saúde, cultura, assistência social” (BRESSER-PEREIRA; GRAU, 1999, p. 17). É mais 

eficiente porque introduz a competitividade e flexibiliza a prestação desses serviços. 

O modelo de Estado social-liberal não seria um  

 

Estado Social-Burocrático que contrata diretamente 
professores, médicos, assistentes sociais para realizar de 
forma monopolista e ineficiente os serviços sociais e 
científicos, [e que na visão dos reformadores estava em 
crise], nem tampouco um Estado Neoliberal que se 
pretende mínimo e renuncia a suas responsabilidades 
sociais (BRESSER-PEREIRA; GRAU, 1999, p. 17). 

 

Tinha-se a pretensão de, com a Reforma, construir um Estado forte 

economicamente, com um modelo de administração centrado em critérios gerenciais 
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eficientes, transferindo as atividades não exclusivas do Estado para o setor público 

não estatal, também chamado de “terceiro setor” (PERONI; OLIVEIRA; FERNANDES, 

2009), “setor não governamental” ou “setor sem fins lucrativos”, e, assim, garantir o 

controle social e a participação dos cidadãos. O Estado, estruturado dessa forma, 

seria capaz de enfrentar os desafios impostos pelo processo de globalização 

(BRESSER-PEREIRA; GRAU, 1999). 

É importante chamar a atenção para o fato de que esse modelo de Estado, o 

Estado social-liberal, vem revestido de uma roupagem democrática, na medida em 

que incentiva a participação da sociedade civil na prestação de serviços e suas 

atividades são submetidas ao controle social por meio, principalmente, de avaliações. 

Contudo é necessário atentar para os pressupostos que embasam esse discurso e as 

implicações que podem trazer para a relação entre Estado e sociedade, a partir da 

redefinição do papel do Estado. 

Tendo de responder ao processo de democratização, o reformismo incorporou 

quatro ideias inerentes ao discurso democrático presente à época: descentralização, 

participação, cidadania e sociedade civil. 

Fez isso com múltiplos propósitos e movido, como visto acima, por muitas 

exigências. Sua própria lógica argumentativa — menos Estado, mais democracia, 

menos burocracia e mais iniciativa — exigia uma abertura para a sociedade. A pressão 

sobre os níveis centrais de governo sugeria que se deveriam buscar maior 

envolvimento e comprometimento dos níveis subnacionais. As demandas e 

reinvidicações societárias apontavam para uma expansão do processo de 

“socialização” do Estado, que se traduzia em maior disposição “cívica” de entrar no 

aparelho estatal e de direcioná-lo. A crise fiscal, por sua vez, empurrava a imaginação 

para um cenário de gastos nacionais e compartilhados. Além do mais, havia a pressão 

das circunstâncias: reformas institucionais, inclusão de novos atores e reformulações 

organizacionais tornaram-se decisivas nas agendas com que se pretendiam governar 

a sociedade. Não se tratava, portanto, de mera opção programática ou preferência 

ideológica, mas imposição da realidade (NOGUEIRA, 2004).  

Era preciso, porém, adaptar o léxico democrático à cultura mercantil e à 

hegemonia neoliberal. Não se poderia ter uma participação qualquer ou uma 

“autêntica” cidadania em um quadro determinado pela centralidade do mercado. A 

livre concorrência necessitava de uma sociedade igualmente competitiva, ao passo 

que a modalidade participativa de gestão requeria uma atitude mais cooperativa ou 
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menos antagônica dos movimentos sociais. Era preciso, em suma, despolitizar o 

processo de abertura do Estado para a sociedade (NOGUEIRA, 2004, p. 55). 

Nesse contexto, a democratização foi vinculada à ideia da descentralização. A 

partir desta vinculação, só eram considerados democráticos os entes e espaços 

descentralizados, isto é, capacitados para assumir encargos antes desenvolvidos 

centralmente e, dessa forma, o “excesso” de Estado, segundo Nogueira (2004), seria 

neutralizado. A descentralização converteu-se, assim, em imperativo democrático e 

em caminho mais adequado para a resolução dos problemas sociais e elevação do 

desempenho gerencial do setor público, com a expectativa de que viesse a colocar 

nos eixos tanto o aumento unilateral do poder das instâncias subnacionais (estados, 

municípios, regiões) quanto o enfraquecimento das instâncias centrais ou uniões 

federativas. 

Descentralizando suas atribuições e atividades, o Estado teria como se 

concentrar no fundamental, reduzir seus custos operacionais, diminuir seu tamanho e 

ganhar, com isso, maior leveza e agilidade. Aliviando-se de parte da carga, o Estado 

incentivaria o envolvimento subnacional (local e regional) na implementação de certas 

políticas públicas e avançaria em termos de tomada de decisões, sustentabilidade e 

controle social. No horizonte, vislumbrava-se a constituição de uma era baseada em 

um relacionamento mais coordenado e cooperativo entre as esferas de governo e, por 

extensão, entre as diferentes escalas da comunidade nacional, com seus respectivos 

cidadãos. A descentralização, em vez de representar o desmonte ou promover o recuo 

do Estado nacional, funcionaria como fator de seu fortalecimento, graças à dinâmica 

solidária e não predatória que seria posta em marcha (NOGUEIRA, 2004). 

 

Para adquirir coerência, tal ideia de descentralização trouxe consigo 
uma específica recuperação das ideias de participação, cidadania e 
sociedade civil. Ainda que se esforçando para preservar a filiação 
dessas ideias ao campo democrático, o discurso da descentralização 
irá, na prática, aproximá-las da imagem de associações e indivíduos 
mais cooperativos que conflituosos, ou seja, que colaboram, 
empreendem e realizam (NOGUEIRA, 2004, p. 57). 

 

Desde então, verifica-se um crescente e generalizado processo de 

fortalecimento da esfera local de governo, centrado na municipalização das políticas 

públicas. Tal processo tem ensejado mudanças na organização e no funcionamento 

dos governos locais, que têm sido incorporadas de forma diferenciada segundo as 
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diretrizes adotadas e o grau de instituição, tanto de canais de gestão democrática 

como de instrumentos redistributivos da renda e da riqueza produzidas nas cidades.    

Não obstante às particularidades da reforma institucional empreendida no 

Brasil, é preciso reconhecer que as transformações recentes nas instituições de 

governo local e sua revalorização política integram claramente um movimento que 

está em curso em grande parte dos países em desenvolvimento, no quadro das 

transformações associadas à globalização e à implementação das reformas 

macroestruturais. 

Desse modo, segundo Santos Junior (2000), assistimos à introdução de 

reformas institucionais que visam ao fortalecimento da autonomia dos municípios e ao 

estabelecimento de novos formatos de organização do poder local, notadamente 

vinculados à criação de parcerias entre o poder público e setores da sociedade civil, 

que se efetivam em um processo crescente de municipalização das políticas sociais 

e de descentralização administrativa. De fato, novas práticas de gestão do governo 

local vêm sendo experimentadas, redefinindo não apenas áreas de competência da 

administração, mas também instrumentos e procedimentos, na forma do que vem 

sendo chamado de espírito empreendedor ou “empresariamento” (HARVEY, 1996). 

Ao mesmo tempo, o paradigma que orientava parte significativa da produção teórica 

sobre a gestão das cidades perde força e é progressivamente contraposto a essa 

abordagem. Assim, à concepção da gestão como resultante do papel contraditório do 

Estado Capitalista e do conflito de classes e de interesses econômicos e sociais em 

disputa, alguns autores contrapõem a ideia da gestão como arte do empreendimento 

e da construção de espaços de negociação e consensos (FISCHER, 1996). Em lugar 

da concepção do governo de bem-estar social, encarnando um projeto nacional-

desenvolvimentista com padrões universalistas e de justiça social, outros têm 

defendido a ideia de “bom governo”, na qual o desempenho de um governo poderia 

ser avaliado segundo sua capacidade de integrar-se aos mercados globais e de 

competir com maior eficiência econômica e social (BANCO MUNDIAL, 199136 apud 

SANTOS JUNIOR 2000).   

Como efeito desse novo cenário, o discurso em torno das virtudes do 

municipalismo tornou-se quase inquestionável. No entanto, considerando a realidade 

brasileira, restam ainda muitas dúvidas sobre a capacidade de a reforma aqui 

                                                           
36 BANCO MUNDIAL. Política Urbana y Desarrollo Económico: un programa para el decenio de 1990. 

Washington, D. C., 1991. 
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empreendida gerar transformações nas esferas de governo local, de modo que este 

constitua um governo democrático e um instrumento de promoção da justiça social e 

da cidadania.     

Tomando como referência a história do municipalismo brasileiro (DÓRIA, 

199237; BRASILEIRO, 197338 apud SANTOS JUNIOR 2000), crescem nossas razões 

para questionar as virtudes da descentralização como caminho suficiente para garantir 

a democratização da gestão das cidades. Apesar de haver, em vários momentos da 

história política do Brasil, períodos em que a autonomia municipal foi um traço 

relativamente forte da nossa organização institucional, disso não resultou maior 

democratização da vida política nacional, devido, principalmente, ao fato de os 

processos eleitorais terem continuado dominados pelas oligarquias latifundiárias.  

 

1.2.3 A gestão de políticas sociais 

 

A partir desse resgate histórico dos fundamentos da gestão, podemos inferir 

que esta, enquanto um instrumento nos processos de trabalho, como é entendida na 

atualidade, constitui um produto de uma longa trajetória histórica e traz a marca das 

contradições sociais e dos interesses políticos em jogo na sociedade.  

Como visto, apesar da similaridade dos termos e as contradições aí presentes, 

a opção pelo termo Gestão não é apenas uma simples transposição de termos, 

(Administração para Gestão), ou meramente um modismo, mas deve ser entendida 

como uma possibilidade de repensar as ações na superação dos processos de 

trabalho de raízes tecnicistas. Para Piolli (2010), o conceito de Gestão amplia as 

funções da instituição e dos profissionais envolvidos no trabalho. Ao mesmo tempo 

em que aprofunda as funções de concepção e de autonomia, pressupõe um maior 

envolvimento desses profissionais com os resultados. 

Conforme destaca Cury (2002, grifo do autor), o “administrador” pressupõe uma 

designação que remete a uma neutralidade técnica, que tem sua matriz, como visto, 

na teoria clássica de Fayol (199439 apud PIOLLI 2010, p. 99), que considerava a 

possibilidade de dividir o conjunto de operações de toda empresa em seis grupos, 

quais sejam, operações técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, de 

                                                           
37 DORIA, O. Município, o Poder Local: quinhentos anos de conflitos entre o município e o poder central. São 

Paulo: Página Aberta, 1992. 
38 BRASILEIRO, Ana Maria. O Município como Sistema Político. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1973. 
39 Op. cit. 
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contabilidade e administrativa, esta última incluindo precisão, organização, direção, 

coordenação e controle. 

Corroborando com o autor, segundo Luck (2006), a administração (tradicional) 

é vista como um processo racional, linear e fragmentado de organização e de 

influência, estabelecida de cima para baixo dentro de unidades de ação, bem como 

do emprego de pessoas e de recursos, de forma mecanicista e utilitarista, para que 

os objetivos institucionais sejam realizados. O ato de administrar correspondia a 

comandar e controlar, mediante uma visão objetiva de quem atua sobre a realidade 

de maneira distanciada e racional. Entretanto, quando se pensa na gestão, não se 

propõe a depreciação da importância da administração, mas sim a superação das 

limitações de seu enfoque fragmentado, simplificado e reduzido (PIOLLI, 2010, p. 99). 

Assim, Luck (2006, p. 36) ressalta que, a partir da ótica de superação, a 

administração passa a ser um dos elementos da gestão. Segundo esta autora, a 

gestão, dessa forma, envolve um sentido e prática mais abrangentes, abarcando os 

elementos culturais, políticos e pedagógicos, e podendo ser orientada por princípios 

democráticos. 

Segundo Piolli (2010), orientada por tais princípios, o conceito de gestão 

estabelece novos papéis, novas competências que envolvem elementos de 

participação e de autonomia. 

A partir dessas considerações, para Souza Filho (2011), é possível existir uma 

gestão democrática, entretanto, para sua efetividade, é necessário haver uma 

depuração das dimensões existentes, a fim de a incorporação de uma racionalidade 

instrumental na gestão e/ou a utilização de recursos/meios comprometidos com as 

relações de dominação serem evitadas. 

Mendonça (2000, p. 66), corroborando com o pensamento sobre a gestão 

orientada por princípios democráticos, ressalta a amplitude do termo na atualidade. 

Segundo o autor, gestão democrática está relacionada a uma determinada 

abordagem da administração resultante do enfoque adquirido nas últimas décadas, 

em “contraponto a ênfase organizacional e tecnicista, bem como ao reducionismo 

normalista da busca da eficiência pela racionalização de processos”. Na visão deste 

autor, a gestão pode ser entendida no seu sentido amplo como um conjunto de 

procedimentos que inclui todas as fases do processo de administração, desde a 

concepção de diretrizes de uma política, passando pelo planejamento e definição de 

programas, projetos e metas, até sua perceptiva de implementação e procedimento 
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avaliativos. Nesse sentido, pode-se apreender que o autor entende a gestão como 

uma forma de administração e, portanto, mais ampla. 

Entretanto, Fernandez (2006) faz uma ressalva em relação às interpretações 

que transpõem automaticamente o conceito da administração, eminentemente 

autoritária, para o de gestão, considerando-a por si só democrática. Esta transposição 

simplista pode impedir a “visibilidade do autoritarismo que ainda conservamos em 

nossas instituições, mesmo sendo recriados pelos ‘novos’ (grifo do autor) 

procedimentos de ‘gestão’ (supostamente) democráticos”. 

Da mesma forma que nem todo processo de gestão corresponde, 

eminentemente, a um processo democrático, Gracindo e Kenski (2001) alertam para 

os diferentes significados do termo gestão e as diferentes motivações de seu uso, que 

podem estar alicerçados em diferentes pressupostos ou objetivos. A amplitude 

assumida pelo termo gestão e os diferentes espaços que este circunda acabam sendo 

cooptados pelo discurso de campos e atores até mesmo antagônicos. Isso nos leva a 

considerar a polissemia do termo e os perigos da persuasão de uma ideia a partir dos 

usos enganosos que uma mesma linguagem permite (DRABACH; MOUSQUER, 

2009).  

É importante deixar registrado que o uso do termo gestão, segundo Drabach e 

Mousquer (2009), em detrimento do termo administração, tinha um significado claro 

para aqueles que defendiam a proposta de gestão democrática, no contexto da 

década de 1980. Conforme explicita Adirão e Camargo (2007 apud DRABACH; 

MOUSQUER, 2009), a adoção do termo gestão sugere “uma tentativa de superação 

do caráter técnico, pautado na hierarquização e no controle do trabalho por meio da 

gerência cientifica que a palavra administração (como sinônimo de direção) continha” 

(p. 68). A substituição pelo termo gestão significava a tentativa de instaurar uma nova 

lógica na organização do trabalho, tendo como pressuposto “evidenciar os aspectos 

políticos inerentes aos processos decisórios”. 

Trazendo o debate para as particularidades da gestão das políticas sociais 

públicas, além da complexidade de interpretação e compreensão anteriormente 

demonstrada, novas questões, não menos complexas, deverão ser incorporadas, tais 

como: democracia e responsabilidades, relação Estado-sociedade, mecanismos de 

definição de governos, eficiência, além de valores como equidade, igualdade e 

probidade. Diante disso, configura-se como uma mescla de preocupações políticas e 

teóricas, tornando-se difícil distinguir onde acaba seu caráter instrumental e começa 
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sua dimensão analítica e política. A gestão de políticas sociais públicas é, ao mesmo 

tempo, um espaço de reflexão sobre a administração pública e um marco para o 

desenvolvimento de ferramentas que permitam melhorar ou facilitar o dia a dia da 

ação governamental. 

Enfim, neste estudo, a concepção de gestão será utilizada como um ato 

complexo que nos aproxima do mundo da política (BRUGUÉ; SUBIRAT, 1996 apud 

CARNEIRO; MENICUCCI, 2011, p. 9).  

Mais que a gestão privada, a gestão pública precisa permitir a expressão de 

valores que não são apenas instrumentais, mas políticos. Nesse sentido, não se limita 

aos meios, mas incorpora também os objetivos, sua definição e sua articulação 

operativa, orientando-se a partir de valores sociais. Remete à necessidade de articular 

a concorrência entre objetivos alternativos e a necessidade de gerir a 

interdependência e a cooperação organizativa para o alcance dos objetivos políticos. 

Dentro da lógica política, a gestão da “coisa” pública deve facilitar a expressão de 

vontades, fazer a mediação entre elas e encontrar valores para conduzir as ações. 

Nessa perspectiva, a análise da gestão pública é indissociável da análise do Estado 

e sua configuração, o que remete ao papel por ele assumido historicamente em 

diferentes contextos. Pensar a evolução histórica da gestão pública, bem como, de 

forma prospectiva, as tendências ou possibilidades de seu desenvolvimento futuro, 

remete a uma reflexão sobre o papel esperado do Estado no momento atual. 

Assim sendo, reconhecendo o campo que envolve a gestão como complexo e 

contraditório, a gestão com uma direção democrática vinculada às ações do Estado 

não encerra apenas os anseios sociais pela democracia: está circunscrita pelos 

distintos interesses que regem uma sociedade capitalista, sustentada nas 

desigualdades sociais e de poder. A identificação desses interesses em disputa no 

campo da gestão propiciará vislumbrar as possiblidades quando esta se insere aos 

processos de trabalho. Esta compreensão é essencial para analisar como a gestão se 

apresenta no cotidiano de trabalho do Assistente Social. 
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2 A GESTÃO MUNICIPAL DESCENTRALIZADA DAS POLÍTICAS SOCIAIS:  

NOVAS CONFIGURAÇÕES E AS DEMANDAS DECORRENTES 

 
 

Como apontado anteriormente, a descentralização político-administrativa que 

vem ocorrendo no Brasil, a partir dos anos 1990, é um dos componentes principais da 

reforma do Estado e desencadeou profundas transformações na maneira de gerir as 

políticas públicas, particularmente as políticas sociais. Confundida, muitas vezes, com 

a municipalização das ações governamentais, a descentralização assume claramente 

o sentido da transferência de poder, recursos e responsabilidades do nível federal 

para os níveis estadual e municipal, sobretudo no tocante à provisão de serviços 

sociais.  

O tema descentralização nas últimas décadas vem sendo discutido por distintos 

atores, grupos e setores, muitos com posições antagônicas. Face a esta diversidade 

de interpretações, Tobar (1991, grifo do autor) a considera um autêntico “camaleão 

político”. A discussão sobre a descentralização, segundo o autor, é de fato polêmica, 

na medida em que se trata de um processo complexo, multifacetário e geralmente 

gradual, estando presente em vários campos disciplinares. Sinteticamente, no campo 

das ciências políticas, é tratada como mecanismo democrático, que permite a 

autonomia política dos níveis locais e regionais, com vistas ao aprofundamento da 

democratização. No campo das ciências econômicas, ela é vista como transferência 

de responsabilidades das atividades econômicas públicas para o setor privado. No 

campo da sociologia, a descentralização é tida como um mecanismo de fortalecimento 

da sociedade civil, com o objetivo de incrementar a cidadania. Por fim, no campo da 

administração pública, ela constitui uma política para diluir o poder decisório e 

administrativo dentro das agências públicas centrais, por meio da transferência de 

responsabilidade administrativa sobre os serviços básicos públicos do nível nacional 

aos governos estaduais e locais.  

Guimarães (2002) ressalta que é possível identificar que a discussão sobre a 

descentralização fundamenta-se em dois planos: jurídico e político-institucional. No 

plano jurídico, a descentralização é concebida como um processo de transferência de 

competências e de poderes entre órgãos, ou dentro de um mesmo órgão, enquanto 

sujeitos de imputação jurídica, vinculada à ideia de desconcentração ou delegação de 

funções. De outro modo, a descentralização é concebida como ruptura de um vínculo 
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hierárquico preexistente e relaciona-se basicamente à ideia de competências 

exclusivas. Nesse caso, descentralização implica a ausência de intervenção de 

qualquer outro órgão ou instância. No plano político-institucional, a descentralização 

é concebida como desagregação do poder público, por meio de diversas modalidades, 

que vão de uma simples desconcentração de atividades até a descentralização de 

poder decisório, ou seja, da transferência de competências ou poderes do centro para 

a periferia.  

Nas discussões contemporâneas, segundo Guimarães (2002), sobre a 

restruturação do Estado, a descentralização vem sendo concebida tanto como 

mecanismo de redução das funções básicas e indispensáveis do Estado, quanto como 

sinônimo de democratização da administração pública, da burocracia e dos partidos, 

por meio da multiplicação de estruturas de poder. Isto significa um continuum, que vai 

da simples transferência de competências a uma complexa reestruturação do poder 

decisório (CASTRO,1991).  

Com efeito, no Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988 (CF/88), 

estamos diante de um município totalmente novo do ponto de vista jurídico-formal. 

Com a reestruturação das unidades federativas do Estado brasileiro consignada na 

CF/88, União, estados e municípios foram definidos como entes federativos 

autônomos. Ou seja, somente a partir de 1988 os municípios passam a constituir uma 

instância de direito público funcional e territorialmente descentralizada. 

No que tange aos arranjos legais e institucionais necessários, as bases da 

descentralização estão consolidadas. Contudo, sabe-se que, historicamente, os 

municípios no Brasil têm se constituído em esferas subordinadas de poder, tanto por 

sua grande dependência financeira do governo central, quanto por sua frágil 

capacidade administrativa para a gestão de políticas públicas.  

Dentre os fatores determinantes desta subordinação, podemos citar a 

organização territorial do país. O Brasil, enquanto uma nação gigantesca e complexa, 

tem particularidades em relação ao federalismo40 relacionadas à trajetória histórica. 

Segundo Souza (1999), enquanto instituição, o federalismo tem sido moldado por 

                                                           
40 O federalismo é uma forma de organização territorial do Estado e, como tal, interfere profundamente na 

organização dos governos e na maneira como estes respondem às necessidades apresentadas pelos cidadãos. 
Isso porque, segundo Abrucio (2010), o processo de decisão e sua legitimação são distintos de modelos clássicos 
de nação, o Estado unitário. Nestes, as relações de poder obedecem a uma lógica hierárquica piramidal. Já nas 
federações vigoram os princípios de autonomia dos governos subnacionais e de compartilhamento de legitimidade 
e do processo decisório entre os entes federativos (ABRUCIO, 2010). Desse modo, para o autor, é possível ter 
mais de um agente governamental legítimo na definição e elaboração das políticas públicas, pois há 
interdependência entre os níveis de governo, que necessitam de uma ação conjunta e/ou de intensas negociações. 
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pactos políticos e territoriais que foram construídos ao longo da nossa história. Pela 

influência desta organização na gestão pública, faz-se necessário um breve resgate 

dessa trajetória. 

O período do Brasil Colônia, fase em que prevaleceu o modelo agrário 

exportador dependente, constituindo economia pré-capitalista, centrada no poder do 

senhor de engenho, revela um contexto em que o Estado e suas leis permaneceram 

marginais (ANDRADE; GOMES, 2012). Desse modo, ainda que o Estado nacional, 

instituído no contexto do Brasil independente, seja apresentado com fundamentos 

liberais, ele foi marcado por práticas sociopolíticas que o identificam como instrumento 

da dominação patrimonialista.  

Segundo os autores, o advento da Independência do Brasil legitimou a criação 

de um Estado nacional com a declarada finalidade de impulsionar a dominação do 

senhor rural no campo econômico. Sem tal emergência da organização político-

administrativa, tornar-se-ia impraticável resguardar-se dos efeitos nocivos inerentes 

às relações econômicas no âmbito da Colônia, sob o crivo da dependência. O 

aparelhamento do Estado, assim, significou a constituição de uma estrutura 

necessária para o enfrentamento das adversidades impostas pelo mercado, incluindo 

a definição de regras e a organização de espaços decisórios, com função regulatória, 

para que os senhores rurais pudessem mobilizá-los, estrategicamente, em seu favor. 

Para Andrade e Gomes (2012), o sentido com que o princípio da autonomia da 

nação foi incorporado às práticas sociais explicita a necessidade de desenvolver 

suportes econômicos protecionistas, justificando a existência e a perpetuação de 

práticas de dominação patrimonialista. Aliás, uma conformação administrativa que 

atendia a esse cunho político também foi materializada na forma unitarista adotada 

pelo país no “pós-Independência”, em que se instituiu um governo central com amplos 

poderes sobre as províncias e as municipalidades, ainda que esse formato não 

significasse a pretensão de homogeneidades constitutivas da nação.  

Na realidade, prevaleceram as heterogeneidades geradas especialmente pelas 

formas diferentes com que o imenso território brasileiro foi colonizado, uma vez que, 

tendo o mesmo colonizador (ABRUCIO, 2010), foram produzidos projetos de poder 

particulares, conforme a força de mando local. Tal realidade exigia a opção pela forma 

federativa de organização do Estado em consonância com a política de integração e 

autonomia pleiteada pelos estados e municípios, porém, em vez do federalismo, o 

país adotou a centralização, concentrando a capacidade de tributação no governo 
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central. Nas palavras de Andrade e Gomes (2012), ainda que o escravismo expresse 

o quanto o localismo prevaleceu durante o Império, a composição estatal era 

circunscrita à existência de um poder central exercido pelo imperador, que 

determinava o comando político-administrativo das províncias, opção organizativa 

que, por não reconhecer a organicidade da política local, não tomava a 

interdependência entre as partes como prerrogativa para a construção da nação. 

Na fase chamada República Velha, reavivou-se o mandonismo local e regional 

como epicentro do poder, constituindo um novo tipo de descentralização em que a 

concentração decisória do Império cedeu lugar às oligarquias estaduais, mantendo os 

privilégios e interesses da elite agrária. Observa-se, no entanto, que essa acepção de 

descentralização não corresponde ao princípio de democratização com o qual o termo 

é relacionado, por exemplo, nos debates mais recentes que tratam da 

redemocratização do país. Isso porque o movimento cíclico de centralização e 

descentralização, como mencionado anteriormente por Almeida (2000, 2005), incute 

muito mais o espaço no qual um mesmo grupo dominante edita as decisões, sem, 

com isso, ampliar os espaços decisórios e a participação neles. (ABRUCIO, 2010; 

ANDRADE; GOMES, 2012). 

Para Oliveira (1996), em seu nascimento, o desenho federativo brasileiro 

esteve associado ao que o autor denomina de “paradoxo oligárquico”, pautado pela 

autonomia dos estados, que, por sua vez, eram dominados por elites latifundiárias. 

Diz Oliveira: 

 

A Federação, pois, resumia-se à soma dos estados e estes, por sua 
vez, representavam o espaço de dominação oligárquica. É claro que 
esse espaço não se dava sem contestação. À União, propriamente 
dita, restava muito pouco. Ao longo da História, o federalismo 
brasileiro teve diferentes desenhos constitucionais, com competências 
e graus de autonomia diferenciados e, ao mesmo tempo, conviveu 
com oscilações de regimes mais ou menos centralizados e mais ou 
menos democráticos (OLIVEIRA, 1996, p. 80). 

 
 

Tal ordem começou a ser alterada com as transformações ocorridas com a 

Revolução de 1930. Conforme analisa Azevedo (2003, p. 90), “o rompimento 

institucional representou a perda do monopólio político das oligarquias tradicionais e 

a incorporação de novos atores sociais, como os segmentos médios urbanos e o 

emergente setor empresarial.” Com todos os limites e condicionantes que podem ser 
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creditados à Era Vargas, o processo nela e por ela desencadeado impactou quase 

todo o século XX. As fases que reúnem fatos históricos marcantes desse período, 

iniciando pela ditadura Vargas (1937-1944), pela hegemonia populista (1945-1964), 

pelo regime militar (1964-1985) e pela redemocratização (1985-), demonstram 

processos de reestruturação do Estado, verificando-se, especialmente no Estado 

Novo, tendências de centralização por meio do estabelecimento de formas 

institucionais de controle das diferentes oligarquias regionais, período em que se 

constata que “o poder centralizado procurava rearranjar um novo pacto de dominação 

que submetesse os segmentos diversificados e contraditórios da classe dominante” 

(AZEVEDO, 2003, p. 90-91), como também de descentralização da gestão pública, 

constituindo-se, inclusive, formação discursiva para uma nova ordem jurídica e 

institucional, fundada com a Constituição Federal de 1946 e incorporada ao discurso 

da ampliação da participação da sociedade civil, sobretudo com o advento do 

chamado pacto federativo.  

Conforme Abrucio (2010), o período democrático que vai de 1946 a 1964 fez 

importantes modificações em prol da maior democratização e federalização do país, 

com a ocorrência de eleições razoavelmente competitivas e regulares, como também 

com o maior poder conferido a estados e, de forma inédita, aos municípios. Mas a 

atuação do governo federal continuou expandindo-se no campo das políticas públicas, 

ainda sob o signo do modelo varguista, inaugurando ainda ações de combate às 

desigualdades regionais, apesar do resultado limitado destas. As relações 

intergovenamentais tornaram-se mais equilibradas em termos de conivência entre 

autonomia e interdependência. O problema que permaneceu importante, embora 

contestado nos estados e cidades maiores, foi o baixo grau de democratização e 

republicinização do plano local (ABRUCIO, 2010, p. 44). 

Todo esse processo foi interrompido com o golpe de 1964. A ditadura militar 

rompeu com o federalismo que estava se fortalecendo no país. Em seu lugar, surge 

um modelo centralizador e tecnocrático de Estado, que reduziu muito a autonomia dos 

governos estaduais e municipais. Entretanto, uma questão contraditória deve ser 

ressaltada: segundo Draibe (1994), as políticas de Welfare tiveram nesses anos 

autoritários o seu período de maior expansão. O avanço se deu em prol da 

massificação dos programas, embora a universalização não tenha sido atingida. Cabe 

destacar que tal ampliação estatal, a despeito de sua concepção e formulação 
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tecnocrática, não eliminou a relação clientelista com estados e municípios 

(MEDEIROS41, 1986 apud DRAIBE 1994, p. 45).  

De qualquer modo, a criação de programas e serviços durante a ditadura militar 

criou um legado de políticas cujos efeitos, em boa parte, ainda são sentidos em vários 

setores. Como destaques dessa continuidade, a visão centralizadora e o maior poder 

da União frente às outras esferas de governo, cuja gestão continuam muito 

dependentes do governo federal e que foram, no geral, muito pouco modernizadas 

(ABRUCIO, 2010). 

Segundo Andrade e Gomes (2012), ao longo dos 21 anos da ditadura militar, 

percebe-se que as identidades discursivas, “descentralização e soberania popular” e 

“centralização e poder ilimitado do governo”, foram preconizadas como modos de 

definição da ação estatal e de demarcação ideológica quanto à sua análise, fato que 

se observa com a expectativa da retomada do protagonismo da sociedade civil como 

vetor da redemocratização do país, correlação que também se credita, aliás, ao novo 

desenho do federalismo tributário. É importante considerar que o formato em que o 

Estado brasileiro foi gestado e os diferentes modos como foi coordenada a sua ação, 

permeada por ciclos de centralização e descentralização, configuram, também, 

distintas formas de atendimento à demanda social, o que justifica a relação intrínseca, 

no atual contexto histórico, entre a concepção/lógica de ação do Estado.  

O Brasil, na década de 1980, passará por transformações com consequências 

significativas tanto no aspecto político como econômico e social. Como grande parte 

dos países ocidentais, é também afetado negativamente por crises internacionais, 

com a emergência do fenômeno da globalização, ou, nas palavras de Affonso (2000), 

“mundialização do capital”, e o enfraquecimento simultâneo do poder regulatório do 

Estados-nacionais, presenciará a emergência dos “regional states — espaços 

econômicos que se conectam com a economia internacionalizada, acima do controle 

do Estado-nação” (AFFONSO, 2000, p. 127), e a reascensão do ideário liberal com a 

subsequência redução do papel do Estado.  

Entretanto, também será palco de uma virada histórica da política brasileira que 

permitirá, ainda durante a década de 1980, a sua redemocratização. Esta, segundo 

Souza (2005), trouxe como uma de suas principais bandeiras a “restauração do 

                                                           
41 MEDEIROS, A. C. Politics and Intergovernmental Relations in Brasil: 1964-1982. New York: Garland 

Publishing, 1986. 
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federalismo e a descentralização”42, por meio da elaboração e promulgação de uma 

nova Constituição. Para Abrucio (2010), a Constituição de 198843 vai ser a 

consagração de um processo que teve como proposta novas formas de organizar as 

políticas públicas. Para o autor, a variável federativa teve um papel fundamental nessa 

mudança. 

Segundo Souza (2005), a Constituição Federal de 1988 definiu um novo pacto 

federativo que resultou em grandes transformações quanto à transferência de 

capacidade decisória, funções e recursos para os estados e, fundamentalmente, para 

os municípios44. Mas também a descentralização de corte municipalizante acarretou 

a indefinição das competências e atribuições dos estados, criando um vazio no que 

se refere a medidas que atenuem as desigualdades regionais. Com efeito, tais 

mudanças requerem um processo de transição em que a instituição de novas relações 

intergovernamentais estão condicionadas pela capacidade de negociação de diversos 

conflitos e interesses e dependem da redefinição de objetivos, funções e reforma 

administrativa das agências governamentais, as quais agora possuem novas 

atribuições.     

Affonso (2000) complementa, ressaltando que as dificuldades no 

estabelecimento de novas relações intergovernamentais estão relacionadas às 

particularidades do federalismo brasileiro. O primeiro se refere à 

disparidade/heterogeneidade socioeconômica entre as unidades federativas (inter e 

intrarregionais), que dificultam a rearticulação de novas formas de coordenação 

federativas em um contexto maior de descentralização, bem como se constitui em 

obstáculo ao desenvolvimento. O segundo aspecto está relacionado à complexidade 

do aparato do Estado existentes — administração direta, empresas estatais, sistema 

financeiro público, entre outros —, nos três níveis de governo (União, estados e 

municípios). 

                                                           
42 Na América Latina a descentralização tem estado associada aos processos de redemocratização a partir dos 

anos de 1980, à crise fiscal dos governos centralizados e a problemas de governabilidade (AFFONSO, 2000). 
43 Sendo uma das mais detalhadas de todas as constituições brasileira, Souza (2005) ressalta que a Constituição 
de 1988 não só regulamenta os princípios, regras e direitos individuais, coletivos e sociais, mas também define a 
organização, a implementação e a gestão de políticas públicas nos três níveis de governo. 
44 Segundo Oliveira (2007), embora o termo seja utilizado para ambos os casos, é preciso clarificar o tipo de 
descentralização de que se está tratando. Estadualização é diferente de municipalização, uma vez que a 
capacidade de assunção das responsabilidades pelas políticas que estão sendo descentralizadas é muito diferente 
para estados e municípios. Ambas podem se dar concomitantes, o que de fato ocorreu e ocorre. 
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Para Affonso (2000), dentre os aspectos essenciais para compreensão da 

descentralização45, o autor destaca a questão fiscal, e a redemocratização no Brasil. 

Estas ocorrem no bojo da prolongada crise do Estado nacional-desenvolvimentista, 

ao longo os anos 1980, paralelamente, à desestruturação nos anos 1990, por meio de 

reformas liberalizantes, que comprometerão os pilares sob os quais se assentava a 

pactuação federativa. A conjunção destes dois momentos fragilizará as bases interna 

e externa de financiamento, e afetará negativamente a autonomia dos Estados e 

munícipios, assim como comprometerá a capacidade de coordenação do governo 

federal.                            

Para além dos arranjos territoriais e intergovernamentais, podemos inferir que 

cada federação é resultante de caminhos históricos próprios e de variados atributos 

econômicos e socioculturais que conformam uma nação. O que está na base da 

estruturação e manutenção de um pacto federativo é sempre a regulamentação de 

compromissos e propósitos mútuos, sem a perda relativa dos diferentes espaços 

territoriais e identidades culturais particulares.  

Para Abrúcio (1993), os princípios federativos ainda estão longe de ser 

implementados entre nós, seja por nossa herança assentada na crença de que o 

poder político deriva do centro (ideia contraposta por um regionalismo e um localismo 

ambíguos), seja pelo padrão atual de relação intergovernamental, centrada, não na 

subsidiariedade, mas antes na disputa por recursos e poder político. Na visão deste 

autor, vivemos, no século XX, ciclos de forte centralização alternados com outros mais 

descentralizadores.  

Mas, ainda que o poder local hoje se invista de uma relevância inegável, 

Affonso (2000), Souza, (2004, 2005, 2008) e Arretche (1999, 2010) têm chamado 

atenção para a importância estratégica do poder central em estados federativos na 

promoção, por exemplo, de medidas regulatórias e corretoras das distorções inter-

regionais.  

Ao problematizar o processo de implementação desse modelo descentralizado 

a partir da década de 1990, Arretche (1999) conclui que é expressiva a variação do 

grau de descentralização entre as unidades da federação e as diferentes áreas de 

                                                           
45 A descentralização aprovada na Constituição Federal de 1988 abrangeu um conjunto de aspectos que podem 
assim ser descritos: a) descentralização política, com a elevação dos municípios ao status de entes federados 
autônomos; b) descentralização administrativa, com repasse de responsabilidades sobre a prestação de serviços 
sociais para os governos locais; e c) descentralização fiscal, com o repasse de recursos federais e estaduais aos 
municípios, além das transferências da responsabilidade pela coleta de impostos municipais, como IPTU e ISS 
(OLIVEIRA, 2007). 
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ação governamental. No entanto, apesar de avançar a diferentes velocidades, é 

inegável que há um processo de redefinição de atribuições e competências que 

modificará radicalmente o padrão centralizado de produção de políticas, 

especialmente nas áreas sociais.   

Na concepção da autora, o estado federativo brasileiro atual, estados e 

municípios passaram a ser, de fato, politicamente autônomos. Isto implica que os 

governos interessados em transferir atribuições de gestão de políticas públicas devem 

implementar estratégias bem-sucedidas de indução para obter a adesão dos governos 

locais. Em um quadro marcado por expressivas desigualdades econômico-sociais, 

certamente têm peso os atributos estruturais das unidades locais de governo, tais 

como a capacidade fiscal e administrativa e a cultura política local. Mas, embora 

relevantes, tais fatores podem ser em parte compensados em face da ação política 

deliberada do nível mais central de implementar estratégias eficientemente 

desenhadas para delegar ao nível local a responsabilidade pela gestão de uma dada 

política, de modo que as administrações locais avaliem positivamente os ganhos a 

serem obtidos por assumirem as atribuições de gestão.  

Neste sentido, mantém-se o papel estratégico de que se investe, em nível 

federal, na execução de medidas normatizadoras e indutoras da ação do nível local, 

e na implementação de políticas descentralizadas, sem incorrer nos abusos do 

passado, quando o insulamento de grupos vinculados ao nível federal fizeram do 

poder excessivo da União fator de controle político dos níveis subnacionais (SOUZA, 

2005). 

Para a autora, é necessário reconhecer que, com o resgate das bases 

federativas do país, o governo central já não dispõe dos mecanismos de alinhamento 

dos governos locais por meio de constrangimentos impostos pela centralização fiscal 

que vigorava durante o período autoritário. Em que pesem as prerrogativas 

constitucionais, a divisão de responsabilidades e atribuições entre níveis de governo 

está hoje imersa nos conflitos resultantes da barganha federativa e da competitividade 

eleitoral democrática.  

Com efeito, se os municípios brasileiros desfrutam de maior autonomia política, 

outras questões limitam essa mesma autonomia. O que está em jogo hoje é a 

capacidade da esfera municipal de gerir de forma eficiente as políticas públicas locais. 

Nesse sentido, a autonomia local varia na proporção da capacidade do governo local 
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de formular e incumbir-se de políticas públicas sob a sua competência (SOUZA, 

2005).  

Porém, o efetivo exercício dessas novas competências, segundo Souza (2005), 

está permeado por atributos locais de natureza variada, que vão desde a capacidade 

econômica, grau de desenvolvimento urbano, perfil de distribuição da renda, 

localização geográfica e competência técnica à capacidade de gestão, entre outros 

fatores. Os estudos realizados sobre o problema têm enfatizado o sentido incremental 

desta capacidade de gestão. Não se trata de conceber o estágio atual como ponto de 

partida, a partir do qual se caminharia gradualmente para uma “boa” gestão, 

democrática e eficaz. O que se põe em relevo é que se vem construindo no país uma 

trajetória particular e cumulativa de descentralização efetiva, efetivada em meio a um 

contexto no qual se redefinem competências e responsabilidades no nível legal, as 

quais são incorporadas diversamente pelas diferentes estruturas locais e pelos atores 

sociais aí atuantes, contribuindo para o amadurecimento do próprio processo em si.  

 

2.1 Competências municipais na gestão de políticas públicas. 
 

 

Como discutido anteriormente, a existência de um sistema federal implica, entre 

outras dimensões, na cooperação política e financeira e em um certo grau de 

autonomia entre o governo central (federal) e as demais unidades da federação 

(estados e municípios, no caso brasileiros).  Estes podem ser considerados fatores 

por meio dos quais o grau de descentralização e de autonomia entre unidades 

federadas figuram como questões-chave na compreensão do funcionamento político-

organizacional de um sistema federativo. 

A descentralização político-administrativa ocorrida no Brasil nos últimos anos 

desencadeou um intenso debate sobre a capacidade efetiva dos municípios 

brasileiros de exercerem de fato a sua autonomia para elaborar e executar políticas 

voltadas a seu território correspondente. Um traço característico da realidade 

brasileira que alimenta este debate refere-se às fortes desigualdades econômicas, 

sociais e regionais do país, que têm, obviamente, reflexos na heterogeneidade dos 

governos locais entre nós (ARRETCHE, 1999; ALMEIDA, 1996; ABRÚCIO,1996; 

BEZERRA, 1999; REZENDE, 1997; SOUZA; BLUMM 1999; SOUZA, 2005). 
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A descentralização das políticas públicas, após a Constituição de 1988, e o 

novo pacto federativo daí surgido moldaram as atribuições dos distintos níveis 

governamentais, implicando mudanças significativas no papel dos municípios para a 

gestão das políticas sociais. 

Os municípios foram reconhecidos como entes federativos autônomos com 

competência para organizar e prestar diferentes tipos de serviços públicos de 

interesse local, seja diretamente, seja por meio de regime de concessão ou 

autorização. O nível federal, cada vez mais, passou a transferir aos estados e, 

principalmente, aos municípios, um conjunto de responsabilidades e prerrogativas na 

gestão de programas sociais. Entretanto, dada à grande heterogeneidade dos 

municípios brasileiros, essa atividade converteu-se em tarefa difícil para muitos 

municípios, exigindo do governo federal um esforço de coordenação bastante 

acentuado. O Brasil tem hoje 5.565 municípios, em sua maioria, pequenos, conforme 

quadro 4, com uma capacidade administrativa e assistencial limitadas. 

 
 

REGIÃO/ 
POPULAÇÃO 

NORTE NORDEST
E 

CENTRO- 
OESTE 

SUDESTE SUL TOTAL/% 

Até 10 mil habitantes 167 598 247 788 703 2503–  45 

10 a 50 mil habitantes 220 1025 184 642 384 2455–  44 

50 a 100 mil 
habitantes 

42 113 17 99 54 325- 6 

100 a 500 mil 
habitantes 

18 48 14 122 42 244 – 4,3 

Mais de 500 mil 
habitantes 

02 10 4 17 05 38 – 0,7 

TOTAL 449 1794 466 1668 1188 5.565 /100 

 
Quadro 4 – Perfil dos municípios brasileiros segundo os dados do IBGE (2010) 

 
 Fonte: IBGE – Censo 2010 

 
 

Com uma maior divisão de responsabilidades entre as esferas de governo, 

passam a ser normas, no tocante ao incentivo a uma ação mais efetiva dos níveis 

subnacionais de governo, a criação de mecanismos que favoreçam o 

desenvolvimento econômico regional e local, mormente os incentivos fiscais e criação 

de infraestrutura, e a gestão de políticas públicas, particularmente as de recorte social.   

No que tange ao encaminhamento de políticas que fomentem a dinâmica 

econômica, a ação dos municípios tem sido ainda bastante tímida. Na verdade, é a 

instância estadual de governo que vem demonstrando uma performance mais ativa 



113 

 

nesse campo, gerando, inclusive, algumas distorções, principalmente, no campo 

fiscal, configurando um processo de disputa predatória entre os estados da federação. 

Esta problemática tem sido recorrentemente objeto do debate político e matéria de 

intensos debates de economistas no contexto recente da aprovação da reforma 

tributária.  

Na área social, diferentemente, muda-se consideravelmente o status da esfera 

local, bem como as exigências sobre seu desempenho frente às políticas sociais.   

Antes de nos aprofundarmos sobre o que compete aos municípios em relação 

à gestão de tais políticas, algumas considerações sobre a organização político-

administrativa dos mesmos é essencial. Afinal, algumas das principais características 

dessa organização trazem implicações para a dinâmica democrática local, 

principalmente quanto à maior ou à menor autonomia dos municípios na gestão das 

políticas sociais.  Vejamos, então, algumas dessas determinações do sistema legal 

brasileiro.   

Como definido na Constituição Federal de 198846, a organização político-

administrativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, todos autônomos. A estrutura nacional do Poder Executivo e do Poder 

Legislativo se reproduz no plano dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

Como vimos, somente a partir de 1988 os municípios foram definidos como entes 

federados com autonomia para elaborar e ser regidos por sua própria lei orgânica, 

desde que atendidos os princípios, preceitos e competências estabelecidos pela 

Constituição Federal e pelas Constituições dos respectivos estados de que fazem 

parte. Na sua esfera de competências, incluem-se, por exemplo, a autonomia para 

determinar sua organização administrativa, na forma de secretarias, órgãos de 

governo e empresas municipais, além da responsabilidade sobre todas as políticas de 

interesse local, na forma de organizadores e prestadores de serviços públicos, e de 

legisladores de tais políticas. No entanto, a CF/88 traz algumas definições que incidem 

diretamente sobre as atribuições dos municípios. Entre elas, podemos destacar: as 

cidades com mais de 20.000 habitantes são obrigadas a elaborar o Plano Diretor como 

instrumento básico da política de desenvolvimento urbano (CF, art. 182), e a definir e 

                                                           
46 O Brasil é uma república federativa, composta por três níveis de governo: o governo federal (União), os governos 

estaduais e os governos municipais. Existem no país 27 estados (incluindo o Distrito Federal) e 5565 municípios. 
A descentralização é uma característica marcante à configuração institucional e financeira da federação brasileira, 
no que se refere à divisão de competências entre as três esferas de governo e na organização de cada um dos 
níveis da Administração Pública. 
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executar os percentuais orçamentários pré-determinados para o financiamento de 

determinadas políticas, que serão aprofundados mais adiante. Nos municípios, o 

Poder Executivo é exercido pelos prefeitos e vice-prefeitos, todos eleitos por voto 

direto. Em relação ao Poder Legislativo, nos municípios, é exercido pelas Câmaras 

Municipais, compostas por vereadores. Todos os representantes do Poder Legislativo 

são eleitos pelo sistema proporcional e o tamanho das Câmaras Municipais é variável 

segundo a população de cada cidade. Todos os mandatos, tanto do Poder Executivo 

como do Poder Legislativo, são de quatro anos; enquanto os prefeitos só podem ser 

reeleitos uma única vez seguida, os vereadores não têm restrições quanto ao número 

de reeleições, seguidas ou não.   

Em termos políticos, o Brasil se define como um Estado democrático de direito 

(CF, art. 1º). A soberania popular é afirmada e exercida por meio de representantes 

eleitos por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, 

ou diretamente, mediante três institutos aprovados: o plebiscito, o referendo e a 

iniciativa popular de lei. Além disso, é prevista a participação da população na gestão 

das políticas sociais, por parte de organizações representativas da sociedade civil, 

conforme a definição de leis federais específicas que regulamentam cada política 

setorial. Em outros termos, podemos dizer que a Constituição Brasileira de 1988 

institui o princípio da democracia semidireta, ou seja, a combinação da representação 

pela eleição direta de representantes com formas de democracia direta, por meio da 

participação da população nos processos de tomadas de decisões (BENEVIDES, 

1991). 

Após a promulgação da Constituição de 1988, leis federais específicas de 

regulamentação das políticas sociais estabeleceram formas de participação da 

sociedade por meio de órgãos denominados Conselhos, com caráter deliberativo e 

com a participação de representantes do governo e das organizações da sociedade 

civil. Nesses casos, são previstas, em todos os âmbitos de governo — federal, 

estadual e municipal —, a criação e a implantação de Conselhos. Em outros casos, 

foram leis estaduais e municipais que criaram Conselhos, em áreas não previstas no 

plano federal, mas certamente impulsionadas pelas diretrizes federais.    

No caso dos direitos de cidadania fixados na Constituição Federal Brasileira, 

destaca-se um conjunto de direitos relacionados à igualdade de todos os brasileiros e 

estrangeiros perante a lei: a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade (CF, art. 5º); definições clássicas referentes aos direitos 
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civis (proteção ao indivíduo, à família e à propriedade); e um leque de direitos ligados 

à liberdade de expressão, de associação, de informação e de livre movimento (CF, 

Capítulo I). Depois, são definidos como direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, a liberdade de associação sindical e o 

direito de greve (CF, arts. 6º, 7º e 8º, Capítulo II). E aos direitos políticos estão 

vinculados os aspectos associados ao exercício da soberania popular (direito de votar 

e ser votado, e os instrumentos de participação semidireta), à liberdade de criação e 

ao funcionamento dos partidos políticos (CF, Capítulos IV e V). Pela própria definição 

da Constituição Federal, percebemos como estão articulados e como são 

inseparáveis os direitos e liberdades civis, sociais e políticos, considerados 

fundamentais pela teoria democrática (DAHL, 1997; O’DONNELL, 1999). 

A autonomia dos entes federados está restrita às limitações impostas pela 

“Carta Constitucional”, por meio das competências Constitucionais. No Brasil, a 

Constituição Federal estruturou o Estado combinando competências comuns47 e 

concorrentes48 (além das exclusivas e privativas49), o que configurou o Federalismo 

Cooperativo, que necessita de instrumentos viabilizadores da atuação conjunta na 

execução das competências comuns que, por estarem inseridas em um sistema de 

execução imediata, necessitam de instrumentos que materializem a cooperação 

(consórcios e convênios), com o objetivo de partilhar bens e serviços. É nessa 

complicada estrutura que surge a necessidade de ser moldado o regime de 

colaboração (SOUZA, 2005). 

Na prática, o federalismo cooperativo brasileiro é estruturado 

constitucionalmente pela combinação das competências prescritas no artigo 24 

(concorrentes, que são competências legislativas) e no artigo 23 (competências 

comuns, que são materiais/administrativas).  A Constituição prevê a possibilidade de 

normas de cooperação entre os entes federados (parágrafo único do art. 23). Porém, 

                                                           
47 Competências Comuns: A Constituição de 1988, por meio do artigo 23, contempla, pela primeira vez na história 

constitucional brasileira, a título geral, o que se denominou competência comum (da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios).  
48 Competências Concorrentes: A atual Constituição veio ampliar o campo de competências concorrentes ao 

atribuir tanto à União, como aos Estados, municípios e Distrito Federal, o poder de dispor concorrentemente sobre 
determinadas matérias. Criou-se um sistema de repartição vertical, concedendo apenas à União o poder de fixar 
normas gerais, cabendo aos demais entes federativos estabelecer uma legislação complementar. Pode-se, por 
esta razão, afirmar que o ente federativo possui competência suplementar à federal.  
49 Competências privativas: A Constituição de 1988 prevê competências privativas, que são atribuídas com 

exclusividade a um dos entes da federação. As competências privativas da União estão discriminadas nos artigos 
21 e 22 da Constituição.  
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a previsão Constitucional da possibilidade de se estabelecer normas de cooperação 

não fora suficiente para materializar o regime de colaboração, restando aos entes 

federados estabelecerem pactos como forma de suprir a falta desse instituto. 

Isso porque, o Brasil, como discutido anteriormente, apostando em um modelo 

federalista50 que se diferencia do liberalismo norte-americano (dual) e tentando se 

aproximar do modelo social-democrata alemão (cooperativo), criou formas específicas 

(influenciadas por tendências neoliberais) de atender às demandas sociais. 

Os constituintes de 1988 fizeram uma clara opção pelo princípio de que a 

responsabilidade da maioria dos serviços públicos, em especial os sociais, é comum 

aos três níveis (competências concorrentes). Isso gera debates acalorados sobre qual 

nível é responsável por qual política ou serviço público. Tal debate desconsidera que 

os constituintes optaram por uma divisão institucional de trabalho entre os entes 

federativos claramente compartilhados, sinalizando que o federalismo brasileiro teria 

um caráter mais cooperativo do que dual ou competitivo. No entanto, e apesar do 

grande número de competências concorrentes, na prática existem grande distância 

entre o que prevê a Constituição e a sua aplicação. O objetivo do federalismo 

cooperativo está longe de ser alcançado por duas razões principais: a primeira está 

nas diferentes capacidades de governos subnacionais implementarem políticas 

públicas, dada as enormes desigualdades financeiras, técnicas e de gestão 

existentes. A segunda está na insuficiência de mecanismos constitucionais ou 

institucionais que estimulem cooperação, tornando o sistema altamente competitivo 

(SOUZA, 2006). 

Diante do exposto, pode-se afirmar  

 

que a lógica que rege a distribuição de competências entre os entes 
constitutivos da federação é paradoxal. Por um lado, constituintes 
decidiram reduzir os recursos financeiros federais vis-à-vis dos outros 
dois níveis de governo, situação que foi parcialmente revertida ao 
longo dos últimos anos. Por outro lado, os constituintes aumentaram 

                                                           
50 Almeida (1995), baseada na literatura especializada, distinguiu três tipos de arranjos federados: o primeiro, 

chamado dual, constitui o modelo originário, no qual, como descrito acima,  os poderes, em geral do Estado, ainda 
que existam e sejam exercidos nos mesmos limites territoriais, constituem soberanias distintas e separadas, que 
atuam de forma separada e independente, nas esferas que lhe são próprias.; os outros dois resultam da 
transformação do arranjo dual, como consequência de tendência universal à expansão do escopo do governo 
federal, isto é, de um processo, segundo a autora, mais ou menos acentuado de centralização. Assim, o 
federalismo centralizado implica a transformação dos governos estaduais e locais em agente administrativo do 
governo federal, que possui forte envolvimento nos assuntos das unidades subnacionais, primazia decisória e de 
recursos. Já o federalismo cooperativo comporta graus diversos de intervenção do poder federal e se caracteriza 
por forças de ação conjunta entre instância de governo, nas quais as unidades subnacionais guardam significativa 
autonomia decisória e capacidade própria de financiamento (ALMEIDA, 1995). 



117 

 

as competências legislativas e de jurisdição do governo federal ao 
mesmo tempo em que aumentaram o leque das competências 
concorrentes (SOUZA, 2006, p. 112). 

 
 

Para Affonso (1996), um componente é fundamental quando se pensa na 

divisão de competências: uma intensa disputa ente o Executivo Federal, o Legislativo 

Federal e os governos subnacionais pelo poder de comando sobre os gastos públicos 

no varejo, o qual tem grande importância político-eleitoral. 

Na visão de muitos juristas, segundo Souza (2006), a divisão de poder prevista 

na Constituição favorece a União devido ao seu papel central na definição de políticas, 

à carência de recursos financeiros de muitos estados e ao excessivo poder de legislar, 

que promove uniformidade nos governos e nas políticas estaduais.  Entretanto, 

segundo a autora, há outro grupo de analistas que argumenta que a divisão de poder 

favorece o governo local, que vem expandindo sua autonomia ao longo da História. 

Este debate reforça a complexidade da organização existente no federalismo 

brasileiro, atingindo profundamente a operacionalização das políticas sociais nos 

diferentes municípios existentes no país. 

Souza (2006) argumenta que, na forma como está definida atualmente a 

distribuição de competências, torna-se impossível minimizar os conflitos inerentes ao 

federalismo brasileiro. Para a autora,  

 
nenhum mecanismo ou instituição regulando as relações 
intergovernamentais está previsto na Constituição de 1988. O 
parágrafo único do artigo 23 estabelece que “lei complementar fixará 
normas para a cooperação entre União e os estados, Distrito Federal 
e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional” (BRASIL, 1988). No entanto, tal lei 
nunca foi proposta pelo Executivo ao Congresso Nacional e não 
existem sinais de que esteja na agenda dos entes governamentais. 
Isso não significa, todavia, que as relações intergovernamentais são 
inexistentes. Os governos subnacionais partilham recursos federais, 
os municípios partilham parcelas de impostos estaduais e existem 
várias políticas sociais, particularmente saúde e educação 
fundamental, que contam com diretrizes e recursos federais, mas são 
implementadas principalmente pelos municípios. No entanto, com 
exceção das áreas acima referidas, as relações intergovernamentais 
são altamente competitivas, tanto vertical como horizontalmente, e 
marcadas pelo conflito. Mecanismos cooperativos tendem a depender 
de iniciativas federais. Apesar de a Constituição prover vários 
mecanismos que sinalizam no sentido do federalismo cooperativo, tais 
como as competências concorrentes acima mencionadas, o 
federalismo brasileiro tende a ser altamente competitivo e sem canais 
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institucionais de intermediação de interesses e de negociação de 
conflitos (SOUZA, 2005, p. 114). 

 
 
Diante do contexto apresentado, podemos inferir que a repartição de 

competências introduzida pela Constituição de 1988 é bastante complexa e pode ser 

considerada um fator determinantes para o êxito ou o fracasso na implementação e 

gestão das políticas sociais pelos diferentes municípios brasileiros. 

Arretche (2000) faz uma análise importante para compreensão dessa inter-

relação federativa existente no Brasil. Para a autora considerada, uma dada 

distribuição de competência na área social, e dada a barganha federativa51 da qual a 

política social é um dos componentes, as regras constitucionais influiriam 

decisivamente no processo de descentralização de cada política social, uma vez que 

podem estabelecer diferentes incentivos para que estes venham a assumir as funções 

de gestão das políticas. Assim, as regras constitucionais podem incentivar a 

transferência de atribuições ou, inversamente, não criarem nenhum incentivo para tal, 

favorecendo assim a distribuição prévia de atribuições (ARRETCHE, 2000). 

Segundo Arretche (2000), estados federativos, estados e municípios — porque 

dotados de autonomia política e fiscal — assumem funções de gestão de políticas 

públicas ou por própria iniciativa ou por adesão a algum programa proposto por nível 

mais abrangente de governo ou, ainda, por expressa imposição constitucional. Assim, 

a transferência de atribuições entre níveis e governo supõe a adesão do nível de 

governo que passará a desempenhar as funções que se pretende serem transferidas. 

A recuperação das bases federativa do Estado brasileiro tem impacto sobre o 

processo de descentralização das políticas sociais pelo fato de que, resguardados 

pelo princípio da soberania, estado e/ou municípios assumem a gestão de políticas 

públicas sob a prerrogativa da adesão, precisando, portanto, ser incentivados para tal. 

Além destes fatores, Arretche (2000) reforça as afirmações de Souza (2006) e 

Affonso (1996), acima descritas, de que, em Estados federativos com sistema 

partidário competitivo, como é o caso brasileiro, o controle de postos no executivo e 

                                                           
51 No caso brasileiro, a responsabilidade pública pela gestão de políticas sociais passou a ser um dos elementos 

da barganha federativa. Dadas as dimensões da pobreza brasileira e, portanto, da população-alvo de programas 
sociais, a gestão das políticas sociais em nosso país tende a ser simultaneamente cara e ineficiente, na medida 
em que tende a consumir um elevado volume de recursos e apresentar baixos níveis de proteção efetiva. Nesse 
caso, nas situações em que os custos políticos e/ou financeiros da gestão de uma dada política forem avaliados 
como muito elevados, a barganha federativa consiste em buscar atribuí-los ou imputá-los a um outro governo. Tais 
custos serão tanto maiores quanto mais elevados forem os recursos exigidos pela engenharia operacional de uma 
dada política e na medida direta da extensão legal do escopo e dos beneficiários 
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nas agências de governo constitui um importante recurso institucional das partes em 

disputa, o que implica dizer, segundo a autora, que sistemas federativos tendem a 

estimular conflitos intergovernamentais (SCHAPS; RIKER, 1987, p. 73-77 apud 

ARRETCHE 2000). Estados federativos e competição eleitoral engendram barganhas 

federativas, pelas quais cada nível de governo pretende transferir a outra 

administração a maior parte dos custos políticos e financeiros da gestão das políticas, 

e reservar a si a maior parte dos benefícios dela derivados. 

É devido à dimensão de barganha federativa que o processo de 

descentralização das políticas sociais no Brasil só pode ser efetivo na medida em que 

as administrações locais avaliem positivamente os ganhos a serem obtidos a partir da 

assunção de atribuições de gestão; ou, pelo menos, que considerem que os custos 

com os quais deveriam arcar poderiam ser minimizados pela ação dos demais níveis 

de governo. Dito de outro modo, a adesão dos governos locais à transferência de 

atribuições depende diretamente de um cálculo no qual são considerados, de um lado, 

os custos e benefícios derivados da decisão de assumir a gestão de uma dada política 

e, de outro, os próprios recursos fiscais e administrativos com os quais cada 

administração conta para desempenhar tal tarefa (ARRETCHE, 2000). 

 

2.1.1 A divisão de competências tributárias: uma questão essencial para a 

gestão 

 

Souza (1996) argumenta que os municípios brasileiros foram os maiores 

beneficiários da descentralização promovida pela abertura política do final dos anos 

de 1970 e, posteriormente, pelas medidas descentralizadoras introduzidas pela 

Constituição de 1988. Entretanto, a autora ressalta que, em virtude da situação 

econômica e social dos estados e municípios, estes não podem prescindir da ajuda 

financeira do governo federal. 

 
[...] As profundas desigualdades regionais do Brasil desnudam uma 
das principais limitações da descentralização, qual seja, a de reduzir 
o papel do governo federal de transferir recursos das regiões mais 
desenvolvidas para as menos desenvolvidas, mesmo em países como 
o Brasil, onde existem mecanismos de distribuição vertical da receita 
pública, tipo o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM). Tais mecanismos mostram-se 
insuficientes em face das sérias desigualdades inter e intrarregionais. 
Tal constatação expõe os limites da descentralização financeira em 
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países marcados por profundas desigualdades regionais (SOUZA, 
1996, p. 106). 

 

O sistema tributário brasileiro, segundo Tristão (2003), assenta-se na técnica 

de discriminação das rendas entre as entidades autônomas da Federação. A 

discriminação de rendas é: a partilha de competência tributária entre os vários níveis 

de poder e a qualificação financeira que corresponde à habilitação política das 

unidades federadas. 

Nenhuma Constituição anterior à de 1988, segundo Souza (2005), cedeu aos 

municípios o volume de recursos públicos de que agora dispõe. Tais recursos provêm 

de transferências federais e estaduais, assim como de receitas próprias. A 

Constituição assegura capacidade de tributar aos três níveis de governo. Alguns 

impostos e contribuições são exclusivos da esfera que os arrecada, outros são 

coletados pela União e partilhados com estados e municípios. A Constituição não 

autoriza nenhum nível de governo a criar novos impostos sem emendas à 

Constituição, embora existam duas exceções que se aplicam à União: 

 

em caso de iminência de guerra ou para financiar o sistema de 
seguridade, embora a última requeira a aprovação do Congresso 
Nacional, mas  sem o quorum de supermaioria requerido pelas 
emendas constitucionais. As regras e mesmo as alíquotas de alguns 
impostos, inclusive, estaduais e municipais, são determinadas pelas 
instância federal (SOUZA, 2005, p. 116). 

 
  

A distribuição de recursos tributários, segundo Souza (2005) e Affonso (2004, 

p. 5), apesar de hoje muito mais concentrada na União do que quando da promulgação 

da Constituição Federal de 1988, assegura às esferas subnacionais cerca de 32% de 

todos os impostos coletados no país. Com as transferências, elas recebem 43% das 

receitas totais. Do lado das despesas, os governos subnacionais são responsáveis 

por 70% (10,1% do PIB) da despesa com pessoal e por 80% da formação bruta de 

capital fixo (FBCF) (2,2 % do PIB). 

É bastante importante para nossa análise da descentralização administrativa 

no Brasil considerar que tais recursos, como observa Souza (2004), são distribuídos 

de forma desigual, dada a heterogeneidade do país, não apenas socioeconômica, 

mas também demográfica, como demonstram os dados da Tabela I. No entanto, essa 

diversidade não é explicada apenas pelas desigualdades entre as cinco regiões do 
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país: existem grandes diferenças dentro de uma mesma região e de um mesmo 

estado. Tais diferenças podem ser vistas na distribuição dos municípios e de acordo 

com o número de habitantes. Trata-se de um importante indicador, porque afeta a 

capacidade de arrecadação e gestão do município. 

 
 

Tabela 01 – População residente segundo as grandes regiões e as classes de 
tamanho da população dos municípios – Censo 2010 (IBGE) 

 
Grandes regiões e 

classes de tamanho da 
população dos 

municípios 

População Residente 

Total Distribuição de porcentagem % 

Situação do domicilio 

Urbana Rural 

 
Brasil 

 
190.755.799 

 
84,4 

 
15,6 

Até 5.000        4.374.349    58,3 43,7 

De 5.001 até 10.000   8.541.935  60,0 40,0 

De 10.001 até 20.000 
           
19.743.967  

60,9 39,2 

De 20.001 até 50.000 31.344.671  70,3 29,7 

De 50.001 até 100.000 22.314.204  81,0 19,0 

De 100.001 até 500.00 48.566.171  94,5 5,5 

Mais de 500.000 55.871.506   99,1 0,9 

 
Norte 

 
15.864.459 

 
73,5 

 
26,5 

Até 5.000 290.503 58,9 41,1 

De 5.001 até 10.000 594.875 56,5 43,5 

De 10.001 até 20.000 1.553.000 50,3 49,7 

De 20.001 até 50.000 3.364.656 54,9 45,5 

De 50.001 até 100.000 2.919.449 64,5 35,5 

De 100.001 até 500.00 3.956.558 87,9 12,1 

Mais de 500.000 3.195.413 99,3 0,7 

 
Nordeste 

 
53.081.950 

 
73,1 

 
26,9 

Até 5.000 888.565 49,7 50,3 

De 5.001 até 10.000 2.586.859 51,4 48,6 

De 10.001 até 20.000 8.394.057 50,9 49,1 

De 20.001 até 50.000 12.572.502 58,7 41,3 

De 50.001 até 100.000 7.455.612 71,9 28,1 

De 100.001 até 500.00 8.465.330 88,4 11,6 

Mais de 500.000 12.727.025 98,7 1,3 

 
Sudeste 

 
80.364.410 

 
93,0 

 
7,1 

Até 5.000 1.370.912 66,3 33,7 

De 5.001 até 10.000 2.750.485 68,5 31,5 

De 10.001 até 20.000 4.986.619 72,8 27,3 

De 20.001 até 50.000 8.763.842 83,5 16,5 

De 50.001 até 100.000 7.028.740 91,6 8,4 

De 100.001 até 500.00 24.908.047 97,0 3,0 

Mais de 500.000 30.555.765 99,4 0,6 
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Sul 

 
27.386.891 

 
84,9 

 
15,1 

Até 5.000 1.369.243 46,6 53,4 

De 5.001 até 10.000 1.886.642 57,4 42,6 

De 10.001 até 20.000 3.227.631 68,7 31,3 

De 20.001 até 50.000 4.430.505 82,8 17,2 

De 50.001 até 100.000 3.655.245 88,5 11,5 

De 100.001 até 500.00 8.634.378 95,7 4,3 

Mais de 500.000 4.183.247 99,3 0,7 

 
Centro-Oeste 

 
14.058.094 

 
88,8 

 
11,2 

Até 5.000 473.122 65,8 34,2 

De 5.001 até 10.000 723.074 68,4 31,6 

De 10.001 até 20.000 1.582.660 70,6 29,5 

De 20.001 até 50.000 2.213.166 82,0 18,0 

De 50.001 até 100.000 1.255.158 91,8 8,2 

De 100.001 até 500.00 2.600.858 96,0 4,0 

Mais de 500.000 5.210.056 97,8 2,2 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

 
 
As maiores diferenças na distribuição da população ocorrem no Nordeste, onde 

o número de pequenos municípios com população entre 5.000 a 20.000 habitantes é 

bastante alto comparado às demais regiões, como demonstra a tabela 1. Isso, 

segundo Souza (2004), retrata os constrangimentos financeiros desse grupo de 

municípios que abrigam populações muito pobres, impedindo o aumento de receitas 

próprias locais.  Ademais, a Constituição concedeu aos municípios o direito de tributar 

bens e serviços cujo fator gerador decorre do ambiente urbano, privilegiando os de 

maior porte demográfico. No que se refere às transferências estaduais, via ICMS52 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços), os municípios de 

pequeno porte também são penalizados, visto que essas transferências são 

calculadas de acordo com o volume arrecadado em cada município. Tais limitações 

são parcialmente compensadas pelas transferências federais via Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) (SOUZA, 2004). 

Em relação às transferências entre os entes federais, Tristão (2003) descreve 

que o sistema discriminatório da Constituição combina a atribuição de fontes próprias 

com a técnica de participação de uma entidade na receita tributária de outra, ou 

técnica da distribuição, ou repartição da receita tributária. Uma característica do 

                                                           
52 O ICMS é de competência dos estados e do Distrito Federal. Sua regulamentação constitucional está prevista 

na Lei Complementar 87/1996 (a chamada “Lei Kandir”), alterada posteriormente pelas Leis Complementares 
92/97, 99/99 e 102/2000. Disponível em: <www.portaltributario.com.br>. Acesso em: 10 jun. 2014. 

 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/tributario/lc87.htm
http://www.portaltributario.com.br/
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sistema de transferências atual no Brasil é o fluxo vertical descendente dos recursos. 

O governo federal transfere recursos aos estados e municípios e, por sua vez, os 

estados transferem a seus municípios. Não existem transferências dos estados e 

municípios ao Governo Federal, nem dos municípios aos estados. Também não há 

transferências entre estados e municípios. No atual sistema tributário brasileiro, os 

principais mecanismos de transferências operam a partir da arrecadação gerada pelo 

Imposto de Renda, Imposto sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e 

sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicações. É importante observar que praticamente não existem restrições ou 

condicionamentos entre as entradas e gastos específicos, exceção feita à educação. 

Seguem abaixo, de forma detalhada, os principais mecanismos constitucionais de 

transferência: 

 

I- Fundo de Participação dos Estados: composto por 21,5% do IR e 
IPI. a) Coeficientes de distribuição fixados por lei complementar: 85% 
destinados ao Norte e Nordeste e Centro-Oeste; 15% ao Sul e 
Sudeste. b) Principais critérios: 5% em função da extensão territorial; 
95% assim distribuídos: inversamente proporcional à renda per capita 
do Estado, diretamente proporcional à população. Limites máximos e 
mínimos.  
II- Fundo de Participação dos Municípios: composto por 22,5% do IR 
e IPI. a) Capitais: 10% dos recursos do FPM assim distribuídos: 
inversamente proporcional à renda per capita, diretamente 
proporcional à população. Limites máximos e mínimos de distribuição. 
b) Municípios não capitais: 86,4% dos recursos do FPM que são 
distribuídos segundo o tamanho da população, com limites máximos e 
mínimos. O rateio é regressivo e beneficia com maior proporção os 
municípios com menor população. c) Municípios não capitais, com 
população superior a 156.216 habitantes: 3,6% dos recursos do FPM 
de acordo com os mesmos critérios aplicados aos municípios capitais.   
III- Fundo de Participação nas Exportações: composto por 10% da 
arrecadação do IPI. a) Estados (75%): Distribuídos em função da 
participação relativa do Estado na exportação de bens manufaturados. 
Nenhum Estado pode receber mais de 20% do total. b) Municípios 
(25%): os municípios recebem 1/3 do valor repassado ao Estado. A 
distribuição segue os mesmos critérios do ICMS.   
IV- Quota-parte do ICMS: da arrecadação do ICMS, 25% é distribuída 
pelo estado aos seus municípios. Um mínimo de 75% deve ser 
distribuído em função do valor agregado. Um máximo de 25% deve 
ser distribuído em função de critérios estabelecidos pela legislação 
estadual.  
V- Salário Educação: trata-se de uma contribuição à Seguridade 
Social, cobrada sobre a receita das empresas industriais e comerciais 
a alíquota de 2,5% ou sobre a receita das empresas rurais a alíquota 
de 0,8%. 2/3 são destinados aos estados para a quota estadual de 
Salário Educação. 1/3 permanece com o governo federal e destina-se 
ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. Os recursos são 
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repassados aos estados e municípios, na forma de convênios, para 
aplicação no ensino primário (TRISTÃO, 2003, p. 76). 

 
 

Como demonstrado, as transferências federais representam a principal fonte 

de receita nos municípios mais pobres e com população mais rarefeita. Já as 

transferências do ICMS são a principal frente de receita para os municípios 

economicamente mais desenvolvidos. O mecanismo de transferência do ICMS é 

determinado pela Constituição: cada município recebe ¾ do que é coletado na sua 

jurisdição e o estado determina, por lei ordinária, os critérios de transferência para o 

percentual restante (SOUZA, 2004). 

Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, um dos principais objetivos dos 

constituintes, segundo Souza (2004), no que se refere ao sistema fiscal, foi conceder 

ampla liberdade aos entes federativos na determinação sobre onde e como aplicar 

seus recursos. A única restrição para as esferas subnacionais era o percentual de 

25% da receita, que deveria ser aplicada em educação. No entanto, a autora destaca 

que emendas constitucionais foram aprovadas, vinculando parte dos recursos 

transferidos a alocações especificas, em particular para os programas de saúde e 

educação fundamental, assim como foram introduzidas limitações ao poder das 

esferas subnacionais de decidir sobre a aplicação dos recursos. 

 

Em 1996, foi aprovada a Emenda Constitucional 14, vinculando 
recursos federais, estaduais e municipais à educação fundamental e, 
em 2002, a Emenda Constitucional 29 aprovou novas vinculações 
para os programas da saúde. A Lei de Responsabilidade Fiscal, 
promulgada em 2000, também coloca limite na capacidade de 
despesas dos municípios e vários dispositivos legais impõem 
restrições à sua capacidade de endividamento (SOUZA, 2004, p. 32). 

 

As pesquisas realizadas por Affonso (1996), referentes à questão fiscal dentro 

do federalismo brasileiro, demonstram o conflito inerente da forma de organização 

político-administrativa do Estado brasileiro. Segundo o autor, no que diz respeito às 

receitas fiscais, o conflito que antes se restringia à disputa entre o governo federal, de 

um lado, e os estados e municípios de outro, amplia-se para uma disputa entre 

estados e municípios de diferentes regiões, por meio da guerra fiscal. Premidos pelas 

dificuldades de manter a arrecadação tributária como consequência da recessão, da 

inflação e da sonegação, os governos estaduais lançaram-se em uma guerra de 
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incentivos e benefícios fiscais por meio do ICMS, a fim de atrair industrias para suas 

regiões e fomentar a atividade econômica. 

Para Affonso (1996), mais preocupante do que a constatação da ampliação dos 

conflitos federativos é o fato de as atuais tendências socioeconômicas, tanto internas 

como internacionais, apontarem para o reforço da descoordenação federativa. De 

fato, segundo o autor, o aumento da heterogeneidade intrarregional, a globalização 

da economia, a privatização, a desregulamentação dos mercados e a 

descentralização extrema tendem, por meio de seus impactos muito diferenciados 

sobre as regiões, a ampliar as forças fragmentadoras e centrífugas no espaço 

nacional. 

 
2.1.2 A divisão de competências administrativas 
 
 

Ao mesmo tempo em que a Constituição e o pacto federativo nela incluído 

dividiram claramente os recursos tributários, toda a clareza se dissipou na delimitação 

da área de atividade de cada nível de governo. Ficaram claramente definidas apenas 

as competências exclusivas do governo federal, restando uma série de atribuições 

incluídas nas áreas “cinzentas” das competências comuns e da legislação concorrente 

entre este e os estados e municípios. Surgem, então, os mais variados conflitos sobre 

quem deve prover e financiar esses bens e serviços. Essa disputa, absolutamente, 

não é desprezível, já que a maioria dos gastos estaduais e municipais se localiza 

nestas áreas conjuntas, tais como, educação e saúde. E essas são as áreas que, 

devido à gravidade dos problemas sociais no Brasil, exigem grandes volumes de 

recursos financeiros. Evidentemente, os recursos públicos são insuficientes para 

enfrentar tal situação. A Constituição Federal de 1988 apresentou a discriminação das 

competências administrativas conforme demonstra o quadro 5 abaixo transcrito.   

 
 
FEDERAL – 

Competências 

privativas 

Defesa Nacional; 

Relações exteriores; 

Comércio Internacional;  

 Uso de Recursos Hídricos; 

 Rodovias Federais; 

Planejamento Regional e de Recursos Naturais; 

Correios e Telégrafos; 
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Polícia Federal e de Fronteiras; 

Regulamentação: bancos, moeda, relações trabalhistas, 

transporte internacional, desenvolvimento urbano, minas e 

energia, seguro desemprego, educação, imigração, direitos dos 

cidadãos e dos índios; 

Seguro Social; 

Serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de 

âmbito nacional.  

Explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão os 

serviços de telecomunicação, radiodifusão sonora e de sons e 

imagens; de instalações de energia elétrica; de navegação aérea, 

aeroespacial e infraestrutura aeroportuária; os serviços da 

transporte ferroviário e aquaviário; de transporte rodoviário 

interestadual e internacional de passageiros; de portos marítimos, 

fluviais e lacustres.   

Federal/Estadual/Mun

icipal/Distrito Federal 

– competências 

comuns – 

 

Artigo 23 da CF/88 

Saúde; Educação (Superior, Técnico, 1º e 2º Graus); Proporcionar 

os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; Proteção do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural; Fomentar a produção 

agropecuária; Distribuição de Alimentos; Moradia; Proteger e 

preservar o meio ambiente e combater a poluição – Saneamento 

Básico; Assistência Social; Polícia; Energia Hidroelétrica 

 

 zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 

instituições democráticas e conservar o patrimônio 

público; 

  cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência;  

 proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 

histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 

naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

  impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de 

obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico 

ou cultural;  

 proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e 

à ciência;  
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 proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas;  

 preservas as florestas, a fauna e a flora; 

 fomentar a produção agropecuária e organizar o 

abastecimento alimentar; 

  promover programas de construção de moradias e a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento 

básico; combater as causas da pobreza e os fatores de 

marginalização, promovendo a integração social dos 

setores desfavorecidos; 

  registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 

direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e 

minerais em seus territórios;  

 estabelecer e implantar política de educação para a 

segurança do trânsito. 

Estados – 

competências 

privativas 

São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam 

vedadas pela Constituição; 

Explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais 

de gás canalizado; Instituir regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse 

comum. 

Municipal – 

competências 

privativas – 

Artigo 30 da CF/88 

Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

transporte coletivo; Educação Pré-escolar e ensino fundamental;  

Saúde; Uso do Solo Urbano; Conservação do Patrimônio Histórico 

e Cultural 

 legislar sobre assuntos de interesse local; 

 suplementar a legislação federal e estadual no que lhe 

couber; 

 instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como aplicar suas rendas, sem prejuízo da 

obrigatoriedade da prestação de contas e da publicação 

de balancetes; 

 criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação 

estadual;  
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 organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter 

essencial; 

 manter, com a cooperação técnica e financeira da União e 

do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino 

fundamental;  

 prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e 

do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; 

 promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

  promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 

estadual. 

 

 

Quadro 5 – Distribuição de competências (privativas e comuns) por níveis de governo 

Fonte: TRISTÂO, 2003, p.74,75. KLERING, L. R. et al. Análise. Porto Alegre, v. 22, n. 1, p. 31-43, 

jan./jun. 2011. 

 

Considerando o objeto de estudo, envolvendo a gestão das políticas sociais 

nos diferentes municípios brasileiros, restringiremo-nos a analisar questões referentes 

às competências municipais (compartilhadas e privativas) relacionadas à gestão das 

políticas sociais. 

A partir de meados dos anos de 1990, os governos locais passaram a ser os 

principais provedores de serviços públicos na área social — particularmente os 

serviços de saúde, educação fundamental e assistência social —, de acordo com 

regras e recursos federais, os quais visavam à garantia, aos cidadãos locais, de 

padrões mínimos de atendimento. A adesão dos municípios a essa transferência tem 

sido avaliada como exitosa em termos quantitativos, principalmente no que refere à 

política de saúde (SOUZA, 2005). Tal sucesso, segundo a autora, tem sido creditado 

a uma política concebida como um sistema complexo de relações 

intergovernamentais que combinam incentivos e sanções aos entes subnacionais. 

Essa transferência quanto à responsabilidade de implementação é avaliada como 
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tendo reduzido os conflitos entre os governos locais na disputa pelos recursos 

federais. Entretanto, para a autora, apesar da municipalização de tais políticas (saúde 

e educação), as relações intergovernamentais que se estabeleceram são muito mais 

entre a União e os municípios, com participação limitada do estado. 

Diferentemente do que ocorre nos estados e nos grandes municípios, as 

relações intermunicipais vêm ocorrendo de maneira cada vez mais crescente, por 

meio da constituição de consórcios, principalmente nas áreas de saúde, proteção 

ambiental e desenvolvimento econômico (SOUZA, 2005). 

 

Diante de tantas divergências, os resultados da municipalização das 
políticas foram bastante díspares, pois resultados negativos também 
foram produzidos. Entre estes, destacam-se a dependência financeira 
ou a escassez de recursos para dar conta das demandas dos 
cidadãos, baixa capacidade administrativa, o que implica dificuldade 
para formular e implementar os programas governamentais, mesmo 
quando há dinheiro federal ou estadual envolvidos, e os males que 
atrapalham a democratização dos municípios, como o clientelismo, a 
“prefeiturização” (excesso de poder nas mãos do prefeito), o pouco 
interesse em participar politicamente e/ou de controlar os governantes 
(SOUZA, 2005, p. 46-47). 

 

A disparidade de resultados, segundo Souza (2005), está vinculada, em boa 

medida, como visto, à heterogeneidade entre os municípios, em termos financeiros, 

políticos e administrativos. É possível dizer que a desigualdade intermunicipal é ainda 

maior de que a macrorregional. A conquista da posição de ente federativo, na verdade, 

foi pouco absorvida pela maioria das municipalidades, uma vez que elas têm uma forte 

dependência em relação aos outros níveis de governo. Existe um paradoxo federativo 

na situação:  

 

quando tais cidades recebem auxílio e não desenvolvem capacidades 
político-administrativas podem perder parte da autonomia, mas, caso 
fiquem sem ajudar ou não queiram tê-la, podem se tornar incapazes 
de realizar a contento as políticas públicas (SOUZA, 2005, p. 47). 

 

A despeito da fragilidade da maioria dos municípios, o discurso em prol da 

municipalização não perdeu força e, por vezes, gerou uma grande atitude distorcida 

em termos de autonomia, redundando naquilo que Daniel (2001, apud SOUZA 2005, 

p. 47) chamou de municipalismo autárquico. Trata-se de uma concepção segundo a 

qual todos os governos municipais seriam capazes, sozinhos, de produzir e 
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implementar todas as políticas públicas. Na sua visão mais benigna, esse modelo gera 

um isolamento errado, pois a situação federativa do país mostra que muitos 

dependem de algum tipo de auxílio para ter o mínimo de autonomia. Na sua versão 

mais problemática, desestimula a cooperação entre os entes, podendo levar até à 

competição entre eles. 

Um cenário mais cooperativo entre os municípios é ainda mais complicado 

tendo em conta que, em diversas políticas públicas, seja por suas características 

intrínsecas, seja por determinação constitucional, existe a necessidade de 

compartilhamento de ações entre os níveis de governo. 

 

2.1.3 As particularidades dos sistemas únicos de gestão de políticas sociais 

 

As estratégias de coordenação intergovernamental têm sido implantadas desde 

a metade da década de 1990, em setores como da educação, saúde, assistência 

social, e, mais recentemente, na habitação e segurança pública. O paradigma 

predominante, nesses casos, é o conceito de sistema, que supõe uma articulação 

federativa nacional, com importante papel coordenador, indutor e financiador da 

União, mas com relevante autonomia nas mãos dos governos subnacionais. Ademais, 

o modelo envolve a criação de arenas intergovernamentais de discussão e 

deliberação, na forma de conselhos horizontais — entre os mesmos níveis de governo 

— e verticais. Nessa linha, estão os fóruns bipartite e tripartite dentro do SUS e os 

Conselhos de Secretários Estaduais, que vêm se fortalecendo na produção de 

consensos e na interlocução com o governo federal (ABRUCIO; SANO 2009 apud 

ABRUCIO 2010, p. 50). 

O conceito de sistema ganhou força no caso brasileiro, segundo Abrucio e Sano 

(2010), por conta da experiência do SUS. Estruturado sob a proposta de 

universalização, sua estrutura federativa pode ser resumida em três aspectos. O 

primeiro diz respeito à criação de um modelo organizador de descentralização aos 

municípios, com um papel importante da União na adoção de normas 

regulamentadoras e de controle. Nesse caso, tratou-se de uma combinação do 

princípio descentralizador, com prioridade para municipalização, com um sentido 

nacional de política, presente já nas ideias centrais do SUS de hierarquização e 
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regionalização da prestação de serviços, o que evitou uma visão meramente 

fragmentada e autonomista. 

A ideia geral, segundo Abrucio e Sano (2009), foi organizada por normas 

federais em partes presentes na Constituição, e outras adotadas logo depois, como 

as Leis nº 8080/1990 e 8142/1990. Além destas, foram muito importantes a chamadas 

NOBs (Normas Operacionais Básicas), particularmente as promulgadas em 1991 e 

1993. Elas foram importantes para estabelecer uma descentralização equilibrada por 

terem definidos critérios para ascensão das tarefas pelos municípios (inclusive com 

ajuda técnica da União) e porque começaram a tornar mais estável o repasse de 

recursos federais, embora isso só tivesse se normalizado por completo depois do 

Plano Real, com a estabilização monetária que daí derivou.  

Mesmo com um projeto de descentralização mais equilibrado, foi necessário 

também criar outros incentivos federais para a adoção de políticas de cunho nacional, 

com o intuito de coordenar melhor o gasto público com a saúde pelo país afora. Isso 

começou a ocorrer a partir da NOB/96 e ficou mais claro com a criação do PAB (Piso 

Assistencial Básico) em 1997, que criou uma parte variável, buscando incentivar os 

municípios a adotar uma série de medidas consideradas fundamentais do ponto de 

vista da política nacional. Entre estes, estariam, por exemplo, ações de vigilância 

sanitária e o Programa de Saúde da Família. A parcela variável só seria dada a quem, 

por livre escolha, aceitasse adotar tais programas. Dessa forma, procurava-se induzir 

uma forma de municipalização que combatesse a desigualdade de situações e que 

fosse ainda pautada por padrões nacionais de qualidade da política (ABRUCIO; SANO 

200953 apud ABRUCIO, 2010, p. 51). 

O modelo federativo do SUS tem como terceira característica básica a 

existência de arenas governamentais de participação, as quais devem atuar para 

fortalecer a construção do consenso sobre a política e o controle sobre o poder 

público. Elas são de dois tipos: as intergovernamentais, como a bipartite (estado-

município), a tripartite (União-estados-municípios) e o Conselho de Secretários 

Estaduais de Saúde (CONASS), e as presentes no plano local, como o Conselho 

Municipal de Saúde. Além dessas estruturas, ocorre ainda, a cada quatro anos, as 

Conferências Municipais de Saúde e Conferência Nacional de Saúde, que agrega 

                                                           
53 Op. cit. 
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maiores atores sociais e dá um sentido nacional de longo prazo para a política (SANO; 

ABRUCIO, 2009). 

O sucesso da engenharia institucional federativa da política de saúde é 

marcante quando comparada com outras áreas. Não obstante, persistem alguns 

problemas. Um deles é a dificuldade de montar um modelo regionalizado mais efetivo 

e eficiente. Embora essa área seja a que mais tenha consorciamentos intermunicipais 

no Brasil (ABRUCIO; SANO, 200954 apud ABRUCIO 2010, p. 52), a descoordenação 

e a competição ainda ocorrem entre as redes municipais. Isso se tornaria mais grave 

nas regiões metropolitanas, onde o fenômeno produz uma enorme desarticulação 

ente as cidades e o “efeito carona” é bastante presente. Outro problema é a indefinição 

do papel do governo estadual, tanto o de executor, principalmente, e o de coordenador 

da relação entre as municipalidades. A situação mal resolvida dos estados no arranjo 

federativo da saúde tem implicações inclusive financeiras, pois a maioria deles não 

gasta o percentual definido pela Emenda Constitucional 29 (EC-29), aprovada em 

2002. 

Os problemas federativos da saúde não impedem que outros setores 

crescentemente estejam adotando o seu paradigma de sistema, como o exemplo da 

assistência social, com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o qual define 

arenas intergovernamentais de deliberação e formas de gestão municipal.  

Abrucio e Sano (200955, apud ABRUCIO 2010) destacam os fatores que 

possibilitaram os êxitos do SUS. Em primeiro lugar, a opção por uma estratégia 

descentralizadora mais equilibrada teve a ver com um legado que facilitou isso, pois 

havia uma experiência preliminar de descentralização organizada na década anterior, 

ainda antes do SUS, sob a coordenação de uma estrutura administrativa federal com 

capacidade e capilaridade para fazer o papel de coordenador. Em segundo lugar, 

destaca-se o papel da coalizão sanitarista, que foi capaz de construir um consenso 

em torno de um modelo de federalismo que compatibilizava autonomia e 

independência, e de construir-se em um grupo com unidade e poder, influenciando a 

escolha das políticas pelos ministros. Por fim, a visão baseada no fortalecimento das 

arenas de discussão e deliberação no campo federativo favoreceu o processo de 

negociação e aprendizado constantes, uma vez que os conflitos são recorrentes, 
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como em toda federação democrática, e as soluções precisam ser construídas 

(ABRUCIO, 2010). 

 

2.1.4 As particularidades do emprego público nos municípios 

 

Como visto, a descentralização trouxe impactos significativos para a gestão das 

políticas sociais. Os municípios, a partir da CF/888, passam a assumir amplas 

responsabilidades para com a gestão destas políticas.  

Diante de tais desafios, um, em especial, vai determinar a organização da 

gestão pelos diferentes municípios brasileiros: o quadro técnico necessário para 

entender as novas determinações. Sabe-se que, no setor de prestação de serviços, o 

fator humano é primordial, e, assim sendo, a descentralização trouxe, dentre outros 

fatores já mencionados, uma nova configuração no emprego público.  Assim, algumas 

considerações são importantes para a compreensão da gestão. 

Um aspecto a ser destacado no processo de descentralização da gestão das 

políticas sociais refere-se à multiplicação de municípios após a promulgação da 

Constituição de 1988, acentuando as desigualdades regionais existentes. Facilitada 

pelas regras de emancipação de antigos distritos e incentivada pelas regras de rateio 

do FPM, havia a tendência dos estados de permitirem maior desmembramento 

municipal, pois aqueles aumentavam a respectiva participação no montante do FPM. 

No entanto, esse processo de multiplicação se dava em detrimento das áreas 

mais pobres dos municípios desmembrados, pois os novos, geralmente, se 

localizavam nas zonas de maior concentração das atividades econômicas. Assim, 

estes municípios passavam a absorver maior parcela da receita da unidade original, 

em função dos tributos próprios e dos compartilhados, como as cotas-parte do ICMS 

e do FPM. Essa situação resultou em um aumento da disparidade de recursos em 

termos per capita, dificultando a gestão local dos municípios situados nas áreas mais 

pobres, que passavam a contar com menos recursos para o atendimento das 

necessidades de sua população. 

Portanto, pode-se observar que, nas últimas três décadas, além do significativo 

aumento de municípios brasileiros, houve redefinição do papel destes municípios no 

provimento de bens e serviços públicos à população. A descentralização possibilitou 

o acesso à maior parcela de recursos públicos, e, ao mesmo tempo, ampliou sua 

atuação direta em áreas que antes eram de responsabilidade do governo estadual ou 
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federal. Com as novas responsabilidades e atribuições específicas assumidas, 

aumentaram tanto as exigências de profissionalização da gestão municipal quanto a 

necessidade de instituição de controles democráticos ou populares da ação pública 

Pesquisa realizada por Veloso et al. (2011) demonstra que as exigências de 

capacitação e qualificação da gestão pública municipal têm sido um dos mais difíceis 

obstáculos para que as políticas de desenvolvimento possam efetivamente alcançar, 

de forma homogênea, a população das diversas regiões do Brasil. Por conseguinte, o 

fortalecimento da capacidade de gestão municipal é condição imperativa para o 

desenvolvimento ocorrer de forma menos desigual em um país tão descentralizado 

administrativamente como o Brasil. 

Outro problema que, em geral, é destacado pelas pesquisas, segundo o autor, 

e que também se abate sobre a gestão pública brasileira, é o da falta de 

institucionalização desta, possibilitando que mudanças políticas causem 

descontinuidades nas ações públicas, principalmente no âmbito municipal. Esse 

problema está diretamente ligado às deficiências existentes na gestão, mas também 

é empecilho para que esta possa se desenvolver. 

Essa situação, aliada ao descrédito em relação à habilidade e à capacidade 

dos gestores locais de gerirem os recursos públicos de forma eficiente, está 

diretamente relacionada à forma como gestores e técnicos operacionalizam tais 

políticas. Esse novo contexto fez que os municípios iniciassem um processo de 

organização de equipes técnicas que pudessem dar respostas a estas novas 

exigências.  

Desta forma, segundo o DIEESE (2012), a expansão significativa do emprego 

público56 no período foi motivada pela crescente demanda por programas sociais e, 

também, pela Constituição Federal de 1988 ter ampliado as responsabilidades dos 

estados e municípios, o que exigiu um correspondente aumento do quadro de 

funcionários públicos. 

Nos anos 1990, o processo de abertura econômica e as dificuldades 

enfrentadas pelo setor privado nacional resultaram na adoção de políticas de ajuste 

altamente restritivas para o mercado de trabalho. Naquela década, o país conviveu 

com um problema estrutural na geração de empregos formais. Ao mesmo tempo, o 

                                                           
56 A Administração Pública é um dos principais empregadores no Brasil. Levando-se em consideração as três 

esferas do setor público (federal, estadual e municipal) e as  empresas estatais, em 2009, o total de servidores 
públicos superou a marca de 10 milhões, segundo os dados  da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (DIEESE, 2012, p. 99). 
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setor público federal passou a adotar uma política de diminuição do quadro funcional, 

tanto na administração direta como nas autarquias, fundações e empresas públicas 

que, somada ao processo de privatização de empresas estatais, resultou na redução 

do emprego público federal. Em seguida, os governos estaduais adotaram semelhante 

política de contenção de gastos. No âmbito municipal, a contenção de gastos não 

ocorreu, sobretudo porque, nessa época, o número de municípios aumentou. Na 

verdade, o emprego público cresceu em termos absolutos nas prefeituras e autarquias 

municipais. Os municípios foram os principais responsáveis pela elevação do total de 

trabalhadores no setor público nesse período. 

 

Nos anos noventa, mais especificamente a partir de 1995, o plano de 
reforma administrativa estabeleceu novas normas jurídicas para o 
trabalho e permitiu que instituições privadas em associação com o 
Estado cumprissem seus objetivos de bem-estar social. Para 
Nogueira, a reforma efetuada pelo governo federal objetivou a redução 
do papel do Estado, a diminuição dos gastos públicos e favoreceu a 
desregulamentação das relações de trabalho no setor público. Para 
Cardoso Jr., medidas “flexibilizadoras”, criadas por dispositivos legais 
complementares, modificaram as condições do uso da força de 
trabalho, de sua remuneração, de sua proteção, assim como suas 
estruturas de representação — sindicatos e Justiça do Trabalho57 
(MENDONÇA, et al., 2010, p. 2356). 

 
 

Contudo, o debate acerca do emprego público no Brasil tem sido marcado por 

condições conjunturais muito distintas. A partir de 2004, em função do enorme 

dinamismo na geração de emprego, assim como da limitada atuação do Estado na 

área social, a participação do emprego público no total das ocupações manteve-se 

relativamente baixa. Cabe mencionar que a criação de emprego nas esferas públicas 

estadual e municipal, em particular nas regiões mais pobres e atrasadas do país, 

sempre foi vista como uma forma de reprodução das estruturas de dominação, 

pautada muitas vezes por uma lógica político-eleitoreira. Muitas vezes, em função das 

características dinâmicas do mercado de trabalho no setor privado e das distorções 

                                                           
57 No setor público de saúde, esta tendência de afastamento dos princípios que orientavam o trabalho na 

administração pública afetou os estados e municípios que, com a Constituição de 1988, passaram a ser 
responsáveis pela prestação de serviços de saúde na sua integralidade, necessitando, para isso, reestruturar e 
ampliar seu quadro próprio de pessoal. As medidas restritivas para contratação de pessoal no setor público, entre 
elas a Lei de Responsabilidade Fiscal, versus a demanda por recursos humanos resultou, nos estados e, 
sobretudo, nos municípios, na proliferação de contratos de trabalho pouco regulados, mediados por cooperativas, 
fundações privadas e ONGs, chamados de “contratos precários” (MENDONÇA, et al., 2010, p. 2356). 



136 

 

na condução da administração pública, reduziu-se a importância do emprego público, 

atribuindo-lhe um significado pejorativo.  

Mais recentemente, estudo de 2009 do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) reforçou a tese de que a expansão do emprego público, nos últimos 

anos, foi bastante heterogênea sob diversos pontos de vista, especialmente quando 

se considera a esfera de governo. Segundo as principais informações disponíveis, o 

peso do emprego na esfera municipal continuou crescendo bastante, tendo tomado 

impulso principalmente após a promulgação da Constituição de 1988, uma vez que o 

rápido processo de urbanização passou aos municípios e aos estados da Federação 

diversas atribuições que eram exclusivamente realizadas pela esfera federal 

(DIEESE, 2012). 

Para se ter uma visão global da situação do emprego público entre 2000 a 2009, 

os dados da Rais apresentados a seguir estão divididos segundo a natureza jurídica. 

Procura-se, dessa forma, detalhar as informações de todas as esferas de governo 

(federal, estadual e municipal) e a situação dos empregados nas entidades 

empresariais estatais58. 

O total de servidores públicos em todas as esferas, incluindo os empregados 

das entidades empresariais estatais, somou cerca de 6,9 milhões em 2000 e 

aproximadamente 10 milhões em 2009 (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Evolução dos empregos públicos por natureza jurídica  -- Brasil – 2000 a 

2009 (em mil) 

Natureza 
jurídica 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Setor Público 
Federal 

862 826 805 728 765 783 831 932 903 930 

Setor Público 
Estadual 

2.737 2.689 2.902 2.946 3.007 3.078 3.152 3.267 3.337 3.378 

Setor Público 
Municipal 

2.626 3.005 3.290 3.548 3.568 3.958 4.218 4.476 4.498 4.914 

Entidade 
empresarias 
estatais 

636 640 759 738 755 748 763 777 791 792 

Total 
 

6.862 7.160 7.757 7.960 8.096 8.568 8.965 9.452 9.529 10.014 

Fonte: MTE. Rais 
Elaboração: DIEESE 

                                                           
58 No caso dos setores públicos Federal, Estadual e Municipal, foram considerados os servidores pertencentes aos 
seguintes órgãos: Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como as Autarquias, Fundações e Órgãos 
Públicos Autônomos. Em relação às Entidades Empresariais Estatais, foram levadas em conta as empresas 
públicas e Sociedades de Economia Mista (DIEESE, 2012, p. 102). 
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Conforme os dados demonstrados, entre 2000 a 2009, o total de empregos 

públicos cresceu 46,0%, correspondendo a um incremento médio anual de 4,3%. Por 

esfera pública, as variações foram bem distintas: a maior expansão ocorreu no setor 

público municipal, em que o crescimento foi de 87,1%, com média anual de 7,2%; no 

setor público estadual, o crescimento foi de 23,4%, e a média anual de 2,4%. 

No período, o menor ritmo de expansão de empregos foi no setor público 

federal. O número de servidores passou de 862.473, em 2000, para 930.322, em 

2009, expansão de 7,9%, com média anual inferior a 1% (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Evolução dos empregos públicos por natureza jurídica – Brasil – 2000 a 

2009 (em mil) 

Natureza jurídica 2000 2009 Variação 
(em%) 

Setor Público Federal 862.473 930.322 7,9 

Setor Público 
Estadual 

2.736.894 3.378,278 23,4 

Setor Público 
Municipal 

2.626.367 4.913.606 87,1 

Entidade empresarias 
estatais 

636.785 792.225 24,6 

Total 
 

6.862.519 10.014.431 46,0 

                  Fonte: MTE. Rais. Elaboração: DIEESE 

 
 

Em virtude do crescimento do emprego público municipal na década, houve 

mudança na composição do emprego público total por natureza jurídica. Em 2000, o 

setor público estadual empregava 39,9% do total de funcionários públicos. O setor 

municipal, em segundo lugar, empregava 38,3% dos servidores públicos. 

Em 2009, o setor público municipal passou a representar o maior contingente 

de servidores, passando de 2,6 milhões, em 2000, para mais de 4,9 milhões, em 2009, 

correspondendo, ao final da década, a 49,1% do total de funcionários públicos em 

âmbito nacional, quase metade dos servidores do país (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Participação dos empregos públicos por natureza jurídica Brasil – 2000 e 
2009 

 
Natureza jurídica 2000 Participação 

(%) 
2009 Participação 

(%) 

Setor Público 
Federal 

862.473 12,6 930.322 9,3 

Setor Público 
Estadual 

2.736.894 39,9 3.378,278 33,7 

Setor Público 
Municipal 

2.626.367 38,3 4.913.606 49,1 

Entidade 
empresarias 
estatais 

636.785 9,2 792.225 7,9 

Total 
 

6.862.519 100,0 10.014.431 100,0 

     Fonte: MTE. Rais 
      Elaboração: DIEESE 

 
 

Entre 2000 e 2009, a análise dos vínculos contratuais59 indicou aumento na 

participação dos servidores em regime estatutário no conjunto do emprego público, 

em contrapartida aos empregos com contratos de trabalho regidos pela CLT 

(celetistas). Isso se deveu à ampliação das contratações via concurso público nas três 

esferas de governo. Ao longo dos últimos anos, após a promulgação da Constituição 

em 1988, a principal porta de entrada no serviço público foi essa, reforçando a 

profissionalização e democratizando o acesso às vagas criadas. 

No ano 2000, a maioria do efetivo de servidores era estatutária (77%). Os 

servidores celetistas representavam 23% do total. Nas esferas federal e estadual, os 

estatutários correspondiam a mais de 90% do total de servidores. Na esfera municipal, 

três em cada quatro servidores eram estatutários. Nas entidades empresariais 

estatais, apenas 1,1% do contingente era de servidores estatutários. Nessas 

empresas, 98,9% eram empregados contratados no regime da CLT (Tabela 5). 

 

 

 

                                                           
59 Quanto ao vínculo, pode-se dividir os servidores em estatutários, ocupantes de cargos públicos providos por 

concurso público, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal, e que são regidos por um estatuto, definidor 
de direitos e obrigações, estabelecido em lei, para cada uma das unidades da federação e também para União. 
Além disso, podem existir os empregados públicos, ocupantes de emprego público também provido por concurso 
público (art. 37, II, da CF), contratados sob o regime da CLT, assim como os servidores temporários, que exercem 
função pública (despida de vinculação a cargo ou emprego público), contratados por tempo determinado para 
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), prescindindo de concurso 
público (DIEESE, 2012, p. 104). 
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Tabela 5 – Número de empregos públicos por natureza jurídica segundo o vínculo 
Brasil – 2000 

 
Natureza jurídica Estatutário Celetista Total 

 

Total             % Total           % Total               
% 

Setor Público 
Federal 

779.331      90,4 83.142          9,6 862.473    100,0 

Setor Público 
Estadual 

2.488.756   90,9 248.138        9,1 2.736.894 100,0 

Setor Público 
Municipal 

2.010.463   76,5 615.905      23,5 2.626.367 100,0 

Entidade 
empresarias estatais 

7.035          1,1 628,750      98,9 635.785    100,0 

Total 
 

5.285.585   77,0 1.575.934   23,0 6.861.519 100,0 

        Fonte: MTE. Rais 
          Elaboração: DIEESE 

 

Entre 2000 e 2009, a participação dos servidores estatutários atingiu 82,8% do 

contingente total. Esse resultado decorreu, principalmente, do crescimento do número 

de servidores estatutários em âmbito municipal, seguido dos servidores em nível 

estadual e em âmbito federal. Destaca-se que, em 2009, na esfera federal, 96% eram 

estatutários e apenas 4% eram servidores celetistas (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Número de empregos públicos por natureza jurídica segundo o vínculo. 
Brasil – 2009 

 
Natureza jurídica Estatutário Celetista Total 

 

Total             % Total           % Total              % 

Setor Público 
Federal 

893.431      96,0 36.891          4,0 930.322      100,0 

Setor Público 
Estadual 

3.095.991   91,6 282.287        8,4 3.378.278   100,0 

Setor Público 
Municipal 

4.281.196   87,1 632.410      12,9 4.913.606   100,0 

Entidade 
empresarias estatais 

17.862          2,3 774.363      97,7 792.225      100,0 

Total 
 

8.288.480   82,8 1.725.951   17,2 10.014.514 100,0 

        Fonte: MTE. Rais 
          Elaboração: DIEESE 

 

A exceção foram as entidades empresariais estatais, órgãos da administração 

pública constituídos por lei para prestarem serviços públicos, típicos ou atípicos da 
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administração pública60. Em empresas estatais geradoras de serviços de utilidade 

pública, empresas públicas e em sociedades de economia mista produtoras de bens 

e de matérias-primas, a forma de contratação predominante é o contrato regido pela 

CLT. Cabe registrar que, embora a maior parcela dos vínculos seja via CLT, a grande 

maioria das contratações foi feita por concurso público. Em 2009, 97,7% do total de 

trabalhadores dessas empresas tinham vínculo de contratação pelo regime da CLT 

(Tabela 5). 

Vale reforçar que, no Brasil, atualmente, existem os chamados servidores 

estatutários (vinculados ao regime da Lei Federal n°. 8.112/90) e os servidores 

celetistas (que obedecem à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT). O emprego 

público é uma figura jurídica que se concretizou em decorrência de medidas 

implementadas durante o governo Fernando Henrique Cardoso, visando à reforma 

administrativa do Estado. A flexibilização da relação laboral com a Administração 

Pública exigiu profundas mudanças no texto constitucional. 

A Constituição de 1988, quando prescreveu que os servidores públicos de 

todos os entes federados seriam regidos por regime jurídico único, afastou a 

possibilidade de adoção do regime celetista, prática comum nos anos 1970 e 1980. 

Com as mudanças estabelecidas no texto constitucional, notadamente aquelas 

implementadas pela Emenda 19, que alterou a redação do artigo 37 da Constituição 

Federal, a adoção do regime jurídico único deixou de ser obrigatória. Assim, a 

contratação de pessoal para o serviço público voltou a ser possível pelo regime 

instituído na Consolidação das Leis do Trabalho, o que na prática se concretizou, 

sobretudo, no caso das contratações ocorridas no âmbito das entidades empresariais 

estatais. 

Desse modo pode-se observar, nas Tabelas 4 e 5, uma elevação bastante 

considerável quanto à trajetória do número de empregos públicos relacionados às 

entidades empresariais estatais contratados pelo regime celetista. Quase toda a 

expansão do emprego público, entre 2000 e 2009, ocorreu nas empresas estatais e 

públicas. Em 2009, o vínculo via CLT atingiu 97,7% do total de empregos públicos nas 

estatais. 

                                                           
60 Nesse caso, um dos entendimentos mais aceitos é o de que o serviço público pode ser caracterizado como 

aquele que deve ser prestado a todos os cidadãos e pode ser quantificado a cada um deles, por exemplo, os 
serviços de água e esgoto. Como essencialmente públicos estão as forças armadas e a defesa nacional. Quanto 
às funções típicas, pode-se citar o ensino público que, na esfera federal, é desempenhado pelas universidades 
federais; e as atípicas, caso da Caixa Econômica Federal, que explora determinado ramo da iniciativa privada com 
certas características e privilégios de empresa pública. 



141 

 

Ao examinar o setor público, é necessário esclarecer que existem diferentes 

padrões de relações de trabalho no interior do Estado: a administração direta e 

estatutária, que compreende áreas exclusivas de Estado, áreas administrativas, de 

gestão e planejamento, finanças e orçamento, poder Judiciário e Legislativo e áreas 

de prestação de serviços de segurança e sociais como educação e saúde; setores de 

administração indireta, compostos pelas fundações, autarquias, instituições e 

empresas públicas; e setor de empresas estatais, que foram atingidas, em alguns 

casos, por processo de privatização nos últimos anos (DIEESE, 2012). 

Outro aspecto importante é que, ao se levar em consideração os níveis 

municipais, estaduais e federal de governo, a matriz do setor público torna-se cada 

vez mais complexa. Os padrões de relações de trabalho no interior desse “sistema” 

também são diversos e heterogêneos, envolvendo estatutários, celetistas, servidores 

temporários, terceirizados e outras formas mais precárias de contratação. 

A Constituição de 1988, por sua vez, tencionara reverter o legado administrativo 

do regime militar. Durante este regime, ao par da expansão do aparelho de Estado, 

por meio da criação de centenas de empresas estatais, autarquias e fundações, o 

Decreto-Lei 200/67 estabeleceu o regime celetista de trabalho para o setor público. 

Com o regime CLT, ficou possibilitada a contratação de pessoal à revelia do concurso 

público. Segundo Carvalho Filho (2002), para os críticos do Decreto, este teria 

implicado no abandono da profissionalização no serviço público, devido ao provimento 

livre de cargos comissionados e à contratação de pessoal, particularmente na 

administração indireta, sem concurso e critérios transparentes.  

Assim, a Constituição instituiu o concurso público como única e exclusiva forma 

de ingresso no serviço público, vedou o regime celetista de trabalho e assegurou, para 

os ocupantes concursados de cargos públicos, a estabilidade, que poderia se perder 

somente mediante processo administrativo ou judicial. Ficou assegurada, ainda, a 

estabilidade do pessoal sem concurso, que, em 1988, tivesse mais de cinco anos de 

serviço. Adicionalmente, a Lei 8.112 de 1990 fixou o regime jurídico único, estatutário, 

para todos os servidores da União. Essa Lei foi reproduzida em vários estados e 

municípios (CARVALHO FILHO, 2002). 

Entretanto, para Carvalho Filho (2002), o Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado (1995, p. 26) percebe o Decreto-Lei 200/67 como o início da "administração 

gerencial" que advoga ser "um marco na tentativa de superação da rigidez 

burocrática". O Decreto-Lei possibilitou, na administração indireta, a transferência de 
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atividades para as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista. Isso teria permitido "flexibilizar a administração", imprimindo maior 

operacionalidade a certas atividades públicas, bem como criar núcleos de eficiência e 

competência. Na administração direta, porém, teriam permanecido as formas 

ineficientes e arcaicas de administração.  

Para o Plano Diretor (1995), a Constituição de 1988 significou um retrocesso 

no tocante à pretendida "administração gerencial", o que teria implicado no 

engessamento e na burocratização do aparelho do Estado. Como consequência, teria 

havido o encarecimento do custeio da máquina administrativa, com a expansão dos 

gastos com pessoal, bens e serviços, e o aumento da ineficiência dos serviços 

públicos. O crescimento dos gastos com pessoal teria sido maior nas esferas 

subnacionais de governo. Enquanto a União, desde o início da década, adotara 

medidas restritivas sobre o emprego público, as esferas estadual e municipal, como 

os dados acima demonstram, não procederam assim (CARVALHO FILHO, 2002). 

Imbuída então do "espírito gerencial", segundo Carvalho Filho (2002, grifo do 

autor), a Emenda Constitucional 19/98, de autoria do Executivo, e após 34 meses de 

tramitação no Congresso Nacional, introduziu alterações nos dispositivos 

constitucionais, no âmbito da administração pública, que vão afetar de maneira 

significativa as relações de trabalho e a dimensão do emprego no setor público, dentre 

as quais se destacam: o fim do regime jurídico único para os servidores federais, 

exceto nas "atividades exclusivas de Estado": diplomacia, segurança pública e 

advocacia; o fim da isonomia salarial; o fim da estabilidade: embora o servidor efetivo 

se torne estável num prazo de três anos, ele poderá ser demitido por insuficiência de 

desempenho, por falta grave e quando a União, Estados e Municípios estiverem 

gastando com pessoal mais de 60% da receita liquida; a fixação de teto único de 

remuneração para todo o país; a desvinculação dos reajustes dos servidores dos 

reajustes de ministros, parlamentares, governadores, prefeitos e do presidente da 

República; a desvinculação do reajuste entre civis e militares; a supressão na 

Constituição da garantia da irredutibilidade salarial; a proibição da União de fazer 

repasse voluntário de recursos para o pagamento de pessoal do DF, estados e 

municípios, e a suspensão de todos os repasses de verbas para essas esferas, caso 

extrapolem o limite de 60% da receita disponível com pagamento de pessoal, 

conforme fixado na Lei Camata. As esferas subnacionais de governo ficam, desse 

modo, obrigadas a cortar gastos com pessoal ou a demitir servidores, todas as vezes 
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em que ultrapassarem o limite de gastos fixado em Lei (SANTOS, 1999 apud 

CARVALHO FILHO 2002, p.72). 

Mas em que pesem os efeitos vindouros sobre as relações de trabalho e a 

dimensão do emprego no setor público, Carvalho Filho (2002) destaca que, quando 

entra em vigor plenamente a Emenda Constitucional 19/98, os anos 199061 se 

notabilizaram pela adoção de medidas restritivas ao emprego no setor público, no 

contexto das políticas de ajuste fiscal do Estado brasileiro. 

Enfim, nos anos 1990, aumentou o emprego nas áreas sociais e nas funções 

típicas de Estado: administração, segurança pública e defesa externa. Por outro lado, 

a política de privatizações transferiu, para o setor privado, parte da produção estatal 

de bens e serviços e da infraestrutura pública. Esta política, presente nos dias atuais, 

como dito, vai impactar diretamente os processos de trabalhos dos profissionais que 

ocupam cargos públicos em diferentes políticas sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Na década, as primeiras medidas administrativas de restrição do emprego público, com objetivos fiscais, foram 

efetuadas no Governo Collor. Recém-empossado, o governo anunciou um programa de ajuste fiscal que incluía o 
fechamento de várias instituições públicas, o programa de privatizações e a demissão de milhares de funcionários. 
Na época, 60 mil servidores foram colocados em disponibilidade. No entanto, a inconstitucionalidade de várias das 
medidas, principalmente das cláusulas referentes à demissão de pessoal, tomou nula essa forma de redução de 
pessoal no serviço público. A medida administrativa que produziu efeitos mais permanentes para a redução do 
quadro de pessoal, ao longo da década, foi a restrição e, mesmo, a suspensão dos concursos públicos, 
principalmente no âmbito federal. Por sua vez, isso vem provocando a expansão dos servidores inativos vis-à-vis 

a redução dos ativos. Outra medida adotada consistiu no Plano de Demissão Voluntária (PDV), estabelecido pelo 
governo da União nos anos de 1996 e 1999, e por muitos governos estaduais na segunda metade da década 
(CARVALHO FILHO, 2002). 
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3 A GESTÃO NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL: DAS 

DEMANDAS TRADICIONAIS ÀS EMERGENTES 

 

 
Nos capítulos anteriores, procurou-se evidenciar os principais elementos que 

fundamentam a gestão e suas expressões na organização do trabalho e na 

organização político-administrativa do Estado brasileiro, particularmente aqueles 

relacionados à gestão de políticas sociais públicas. A compreensão destas 

expressões demonstra como este processo foi determinante (e ainda muito presente) 

para as configurações do atual mercado de trabalho, visto que o Estado brasileiro tem 

um papel primordial neste mercado. Assim, as reformas desencadeadas a partir da 

década de 1990, como demonstrado, vão definir uma nova configuração do Estado e 

transferir para o nível municipal novas responsabilidades, dentre elas a gestão de 

políticas sociais.  

Dessa forma, os espaços ocupacionais foram (re)estruturados, e, 

consequentemente, em maior ou menor intensidade, os processos de trabalho, de 

diferentes trabalhadores envolvidos com tais políticas, foram impactados.  

Considerando o objeto de estudo, cabe agora discutir, a partir deste contexto, como 

as novas configurações da gestão das políticas sociais operacionalizadas por 

diferente municípios brasileiros, impactaram os processos de trabalho do assistente 

social. Afinal, sendo o Estado, historicamente, o maior empregador da categoria 

profissional e, de maneira concomitante, tendo as políticas sociais, de 

responsabilidade deste Estado, mediações fundamentais para o exercício profissional 

do assistente social, as alterações ocorridas no mesmo refletiram-se diretamente nos 

processos de trabalhos dos assistentes sociais. Vale ressaltar que a gestão, enquanto 

demanda e atribuição profissional, neste contexto, adquire nuances que necessitam 

de esclarecimentos. Para tanto, num primeiro momento, iremos descrever como, na 

trajetória do Serviço Social brasileiro, a gestão foi se consolidando enquanto demanda 

profissional, e, posteriormente, analisar como, recentemente, as conformações destas 

demandas serão determinantes para o exercício e formação dos Assistente Sociais. 

Sem entrar nos meandros da história do Serviço Social, visto que alguns 

estudiosos como Manrique Castro (1998), Iamamoto e Carvalho (1986), Martinelli 

(2007) entre outros, já cumpriram esta tarefa, o que proponho neste capítulo é resgatar 

elementos dessa história que possam subsidiar a discussão sobre demandas 



145 

 

profissionais relacionadas à gestão e as determinações daí decorridas no trabalho e 

na formação do assistente social.  

Como bem nos colocam Mota e Amaral (1998), as formas de objetivação e 

subjetivação do trabalho coletivo, a incorporação e a dinâmica de intervenção das 

classes sociais, e o Estado apresentam-se como categorias explicativas dos 

processos macrossociais contemporâneos que afetam a vida social e determinam 

mudanças no conjunto das práticas sociais, no qual se insere o exercício profissional 

do Serviço Social. 

Assim sendo, as particularidades e desafios colocados ao trabalho do 

assistente social na contemporaneidade, mediadas pelo mercado de trabalho, passam 

a exigir, segundo Mota e Amaral (1998), a organização de procedimentos 

operacionais, delimitação de competências técnicas e políticas, que, no contexto da 

divisão social e técnica do trabalho, assumem o estatuto de demanda à profissão. 

Este processo desenvolve-se, segundo as autoras, em dois planos: um 

complexo e amplo, relacionado ao surgimento de novas problemáticas que possam 

ser mobilizadoras de competências profissionais estratégicas, como a elaboração de 

proposições teóricas, políticas, éticas e técnicas que se apresentam como respostas 

qualificadas ao enfrentamento das questões que lhe são postas; outro, mais visível e 

imediato, relaciona-se com questões que afetam diretamente o exercício profissional, 

como as alterações no mercado de trabalho e nas condições de trabalho profissional.  

Assim, os desafios a serem compreendidos e enfrentados pela profissão 

perpassam pela configuração do atual mercado de trabalho e as implicações daí 

derivadas. Todavia, concordamos com Mota e Amaral (1998, grifo das autoras), 

quando ressaltam que este é apenas um dos indicadores objetivos do rearranjo das 

diversas atividades ocupacionais frente à mudança que ocorre na divisão social e 

técnica do trabalho. As características do “mercado de trabalho profissional” podem 

oferecer um conjunto de informações a partir das quais é possível identificar as 

necessidades sociais que estão subjacentes às demandas profissionais, posto que, 

segundo as autoras, as demandas não se confundem com as necessidades sociais 

propriamente ditas. 

 

As demandas, a rigor, são requisições técnico-operativas que, através 
do mercado de trabalho, incorporam as exigências dos sujeitos 
demandantes. Em outros termos, elas comportam uma verdadeira 
“teleologia” dos requisitantes a respeito das modalidades de 
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atendimento de suas necessidades. Por isso mesmo, a identificação 
das demandas não encerra o desvelamento das reais necessidades 
que as determinam (MOTA; AMARAL, 1998, p. 25). 

 
 

Assim sendo, as características atuais do mercado de trabalho profissional 

configuram-se como um rico indicador das tendências da realidade profissional, porém 

não evidenciam as conexões de natureza política que atravessam as novas 

exigências a que está submetido o exercício profissional. 

Tal observação, segundo Mota e Amaral (1998), reafirma o pressuposto de que 

as profissões se criam a partir de necessidades sociais e se desenvolvem na medida 

da sua utilidade social, vindo a institucionalizar práticas sociais reconhecidas 

socialmente. Também Iamamoto (2008, p. 87-91) observa que, como qualquer 

profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho, a de Serviço Social sofre 

esse processo. Segundo ambas as autoras, para se reproduzir, ela também depende 

da sua utilidade social, isto é, de que seja capaz de responder às necessidades sociais 

que são a fonte de sua demanda.  

Nestes termos, concordo com Mota e Amaral (1998), ao defender a ideia de 

que a problematização das demandas é uma condição essencial para apreender as 

mediações e as exigências do mercado de trabalho profissional. Ao mesmo tempo, 

constitui-se no passo inicial para a construção dos objetos e objetivos estratégicos da 

profissão. Como destaca Netto, “os profissionais que defendem uma direção social 

estratégica para o Serviço Social não podem contentar-se com a sinalização do 

mercado de trabalho: devem conectá-lo à análise das tendências societárias 

macroscópicas e aos objetivos e valores do projeto social que privilegiam” (NETTO, 

1996, p. 123). 

Assim, compactuando com Mota e Amaral (1998) e Netto (1996), a principal 

tarefa na atual conjuntura é identificar o conjunto das necessidades (políticas, sociais, 

materiais e culturais), quer do capital, quer do trabalho, que estão subjacentes às 

exigências de sua (re)funcionalização. Nesse caso, é preciso refazer — teórica e 

metodologicamente — o caminho entre a demanda e a suas necessidades fundantes, 

situando-as na sociedade capitalista contemporânea, com toda a sua complexidade. 

É este caminho que irei percorrer para compreender as demandas profissionais 

emergentes e os impactos destas para o trabalho e formação dos assistentes sociais. 
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Como bem nos colocam Iamomoto e Carvalho, (2011, p. 77-85), o Serviço 

Social, enquanto uma especialização do trabalho coletivo, tem na inserção no 

mercado de trabalho uma relação intermediada por um conjunto de compra e venda 

de sua força de trabalho, o qual vincula os profissionais às organizações sociais 

públicas e privadas.  Segundo Guerra (2002), como parte constitutiva da sua força de 

trabalho, o assistente social vende um conjunto de procedimentos históricos e 

socialmente reconhecidos, que tanto determina as condições de existência da 

profissão quanto circunscreve previamente a intervenção profissional. Este é um dos 

traços que atribui particularidades à profissão. 

Na maioria das situações, a relação de trabalho do assistente social está 

vinculada ao Estado. Esta condição tornou-se visível a partir dos dados da pesquisa62 

apresentada pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) no ano de 200463. 

Conforme estes dados, na época, os assistentes sociais no Brasil eram 

majoritariamente funcionários públicos64, atuando predominantemente na formulação 

e execução de políticas sociais com destaque às políticas de saúde, assistência 

social, educação, habitação, entre outras. 

Assim, considera-se que o Estado, historicamente, sempre foi uma instituição 

fundamental para a profissionalização e consolidação do Serviço Social brasileiro. 

Enquanto empregador, por meio de um contrato de trabalho que contém acordos 

legais previstos, o Estado determina as condições e relações sociais que 

circunscrevem esse trabalho. Essas condições, segundo Iamamoto (2009), interferem 

no direcionamento desse trabalho, nas atribuições delegadas, nos recursos 

autorizados, repercutindo diretamente no conteúdo e na qualidade do trabalho 

realizado. Soma-se a isso a necessidade de cumprimento de requisitos de 

produtividade, eficiência, prazos, rotinas, metas, entre outras. Assim sendo, a 

possibilidade de ampliação da relativa autonomia do assistente social é proporcional 

à força das pressões de parte dos cidadãos por direitos e serviços correspondentes, 

e às lutas coletivas empreendidas pelo controle democrático das ações do Estado e, 

em particular, das políticas sociais públicas.  

                                                           
62 Trata-se de pesquisa realizada pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e Conselhos Regionais de Serviço 

Social (CRESS), em maio de 2004, junto aos assistentes sociais inscritos no CRESS e com registro ativo, os quais 
totalizavam, à época, um universo de 61.151 profissionais. Dados disponíveis no site do CFESS. 
63 Não foram encontrados dados mais recentes que possam subsidiar a análise em questão, confirmando ou não 

esta tendência. 
64 O segundo maior empregador na época eram as empresas privadas, seguida de organizações do “terceiro 
setor”. 
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Diante da importância do Estado para o Serviço Social, analisar as demandas 

profissionais provenientes desta instituição, relacionadas à gestão de políticas sociais, 

é fundamental quando se pensa na profissionalização da profissão. Gestão, enquanto 

uma função, uma ação, um instrumento, como vimos, é a utilização racional de 

recursos para a realização de fins determinados, entretanto, para o Serviço Social, 

deve também ser compreendida como uma atribuição e uma competência que contém 

possibilidades de agregar a dimensão técnica e política do/no agir profissional. 

 Portanto, a compreensão das demandas emergentes perpassa pela 

compreensão daquelas surgidas na trajetória histórica do Serviço Social brasileiro. 

Para tanto, é necessário realizar, mesmo que brevemente, uma retrospectiva sobre a 

trajetória da consolidação da profissão no Brasil, com destaque a três momentos: o 

período de institucionalização da profissão, o desenvolvimentismo brasileiro, e a 

denominada democratização do Estado, este último estendendo-se até os dias atuais. 

O primeiro demarcará as primeiras demandas à profissão; o segundo trará mudanças 

significativas que servirão de base para o repensar da profissão, determinando todo o 

processo de desenvolvimento do Serviço Social na América Latina e, especialmente, 

no Brasil, bem como ampliará a relação do Estado como a profissão; e o terceiro 

demarcará as novas requisições que irão impor significativas alterações para a 

formação e o exercício profissional. 

 

3.1 A institucionalização do Serviço Social no Brasil: a relação com o Estado e 

as demandas profissionais iniciais 

 

Segundo Iamamoto e Carvalho (2011) e Iamamoto (2008), a implementação, 

na década de 1940, de grandes instituições assistenciais estatais, paraestatais ou 

autarquias, determinou o processo de institucionalização do Serviço Social como 

profissão reconhecida na divisão social e técnica do trabalho. 

Trata-se, segundo os autores, de um período marcado pelo aprofundamento 

do modelo corporativista do Estado e por uma política favorável à industrialização. A 

burguesia industrial adquire supremacia no poder de Estado, aliado aos grandes 

proprietários rurais, e tem de se defrontar com o crescimento do proletariado urbano, 

resultado do êxodo rural, componente principal da capitalização da agricultura. O 

Estado Novo vai buscar na classe operaria um elemento adicional à sua legitimação, 

por meio de uma política de massas, ao mesmo tempo em que procura reprimir os 
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movimentos reivindicatórios do proletariado. Para garantir esta fonte de legitimação, 

o Estado tem necessariamente de incorporar parte das reinvindicações populares, 

ampliando as bases de reconhecimento de cidadania social do proletariado, por meio 

de criação e implementação da legislação social e sindical (salário mínimo, justiça do 

trabalho, legislação sindical, entre outras) (IAMAMOTO, 2008). 

 

O usufruto de uma legislação minimamente protetora do trabalho é 
subordinado ao atrelamento do movimento operário ao Estado, 
implicando a abdicação de um projeto político particular: os sindicatos 
transformam-se em agências de colaboração do poder público, 
tornando-se centros assistenciais complementares à Previdência 
Social, a partir de recursos extraídos compulsoriamente da própria 
classe operaria (IAMAMOTO, 2008, p. 92). 

 
 

Concomitante ao esvaziamento político das entidades sindicais, o Estado 

desencadeia uma ação normativa e assistencial como meio de canalizar o potencial 

de mobilização dos trabalhadores urbanos e manter rebaixados os níveis salariais. É 

nesta perspectiva, segundo Iamamoto (2008, grifo da autora), que emergem e se 

institucionalizam as instituições assistenciais. Além de intervir na regulamentação do 

mercado de trabalho, através das políticas salarial e sindical, o Estado passa a 

estabelecer e controlar a política assistencial, intimamente vinculada às organizações 

representativas das “classes produtoras”.  Surgem nesse processo: o Conselho 

Nacional de Serviço Social (CNSS, criado em 1938), a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA, criada em 1942), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI, criado em 1942) e o Serviço Social do Comércio (SESC, criado em 1946). 

A criação destas grandes instituições assistenciais ocorre em um momento em 

que o Serviço Social ainda gestava sua intervenção social. Até aquele momento, o 

Serviço Social constitui uma atividade ligada à sua origem no interior do bloco católico 

e desenvolve sua ação em obras assistenciais, implementadas por partes da 

burguesia, particularmente a paulista e carioca, com o objetivo de solidificar sua 

inserção entre os setores operários, dentro do projeto de recristianização da 

sociedade, sob orientação da Igreja católica. 

Este contexto marca a ampliação do mercado de trabalho profissional para o 

Serviço Social, passando a se tornar uma profissão institucionalizada e legitimada 

pelo Estado e pelo conjunto da classe dominantes. Segundo Iamamoto (2008), em um 

curto espaço de tempo, o Estado passa a ser uma das molas propulsoras e 
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incentivadoras desse tipo de qualificação técnica, ampliando seu campo de trabalho. 

A partir de agora, a legitimação da profissão virá, também, do mandato institucional 

confiado ao Assistente Social, direta ou indiretamente pelo Estado.  

Para Iamamoto (2008, p. 94), esse processo contribuirá para a 

profissionalização do Assistente Social, que se torna uma categoria profissional 

assalariada, alargando-se sua base social de recrutamento, especialmente entre os 

setores médios ou da pequena burguesia. 

O Serviço Social deixa, assim, de ser um mecanismo de distribuição de 

caridade privada das classes dominantes, segundo a autora, para se transformar em 

uma das engrenagens de execução das políticas sociais do Estado e setores 

empresariais, que se tornam seus maiores empregadores. É nesse sentido que se 

apresenta, para a análise da profissão e de seu significado social, a impossibilidade 

de desvinculá-la da questão operária, criada pelo Estado e pelo empresariado e 

consolidada em medidas assistenciais. 

Iamamoto (2008, p. 94-95) sintetiza essa analise em dois aspectos que 

considera fundamental para entender a institucionalização, a profissionalização e as 

demandas profissionais: 

 

a) O Serviço Social se institucionaliza e legitima como profissão, extrapolando suas 
marcas de origem no interior da Igreja, quando o Estado centraliza a política 
assistencial, efetivada através da prestação de serviços sociais implementados 
pelas grandes instituições; com isso, as fontes de legitimação do fazer profissional 
passam a emanar do próprio Estado e do conjunto dominante. A autora ressalta 
que o Estado não é compreendido como um Estado acima das classes, nem como 
o representante exclusivo dos interesses da burguesia. Como centro do exercício 
do poder político, a noção de Estado é inseparável da dominação. Porém, para a 
autora, importa reter que esta dominação é, essencialmente, contraditória. De um 
lado, porque as classes burguesas não são homogêneas: no interior do bloco 
dominante, existem contradições secundárias entre suas frações na busca de se 
apropriar de maior parcela possível do excedente criado pelas classes de 
trabalhadores sob a forma de lucro industrial, comercial, juros e renda da terra; de 
outro lado, se o Estado exclui as classes dominadas, tem de levar em conta alguns 
de seus interesses, seja devido à luta de classes, seja às próprias necessidades 
do processo de acumulação. Porém, para a autora, tais interesses só são incluídos 
nas políticas do Estado se não afetam substancialmente os interesses da classe 
capitalista como um todo; 

b) O pano de fundo do processo de institucionalização do Serviço Social, como 
profissão na sociedade, é a “questão social65”, isto é, o processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e seu ingresso no cenário político, exigindo, a 
partir de suas lutas, o seu reconhecimento como classe por parte do Estado e do 
empresariado. O Estado passa a intervir nas relações entre o empresariado e a 

                                                           
65 Ver a respeito: IAMAMOTO, M.V. O Serviço Social na contemporaneidade. São Paulo: Cortes, 2005. 
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classe operaria por meio da legislação social e trabalhista, da prestação de 
serviços sociais previstos nas políticas sociais. Estes tornam-se meios de 
enfrentamento do processo de pauperização das classes trabalhadoras e do 
processo de organização e luta na defesa de seus interesses classistas e de suas 
necessidades imediatas de sobrevivência.  

 

Além destas questões essenciais para o entendimento da profissão, Iamamoto 

(2008) destaca que a realidade do mercado de trabalho profissional, no qual os 

assistentes sociais se inserem como trabalhadores assalariados, depende de um 

vínculo empregatício com organismos institucionais de caráter predominantemente 

patronal, fato este que influenciará profundamente as demandas e a condução do 

exercício profissional. 

Dessa forma, as condições que particularizam o exercício profissional, segundo 

a autora, são uma concretização da dinâmica das relações sociais vigentes na 

sociedade, em determinadas conjunturas históricas. Como as classes sociais 

fundamentais e seus atores só existem em relação recíproca, pela mútua mediação 

entre elas, a atuação do assistente social é necessariamente polarizada pelos 

interesses de tais classes, tendendo a ser cooptada pelas que têm uma posição 

dominante. 

 

Reproduz também, pela mesma atividade, interesses contrapostos 
que convivem em tensão. Responde tanto a demandas do capital 
como do trabalho, e só pode fortalecer um ou outro polo pela mediação 
de seu oposto. Participa tanto dos mecanismos de dominação e 
exploração como, ao mesmo tempo e pela mesma atividade, da 
resposta às necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora e 
da reprodução do antagonismo desses interesses sociais, reforçando 
as contradições que constituem o motor básico da História.  A partir 
dessa compreensão é que se pode estabelecer uma estratégia 
profissional e política, para fortalecer as metas do capital e do trabalho, 
embora não se possam excluir esses atores do contexto da prática 
profissional, visto que as classes só existem inter-relacionadas. É isso, 
inclusive, que viabiliza a possibilidade de o profissional posicionar-se 
no horizonte dos interesses de classes trabalhadoras, a serviço de um 
projeto de classe alternativo àquele em que é chamado a intervir 
(IAMAMOTO, 2008, p. 100). 

 
 
 Em relação as demandas profissionais apresentadas aos assistente sociais 

neste período, Iamamoto (2008, grifo da autora), ao analisar as particularidades do 

Serviço Social nos organismos estatais, paraestatais ou privados, destaca alguns 

aspectos. A vinculação das ações eram relacionadas ao planejamento, 
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operacionalização e viabilização dos serviços sociais à população. Os assistentes 

sociais exerciam funções tanto de suporte à racionalização do funcionamento do 

serviço social à população, como técnicas propriamente ditas. Do ponto de vista da 

demanda, o assistente social é chamado a constituir-se no agente intelectual de “linha 

de frente” nas relações entre instituição e população, entre serviços prestados e a 

solicitação desses mesmos serviços pelos interessados. Dispõe de poder, atribuído 

institucionalmente, de selecionar entre os que têm ou não direito de participar dos 

programas ofertados, discriminando, entre os elegíveis, os mais necessitados, devido 

à incapacidade dos serviços de atender a todo o público que, teoricamente, tem direito 

a eles. Deriva daí, segundo a autora, a existência de exigência de “triagem” ou 

“seleção socioeconômica” e das “visitas domiciliares”, em que o assistente social é 

chamado a exercer a função de “fiscalizador da pobreza”, comparando-a com dados 

objetivos. A direção da atuação profissional será no sentido de uma ação informativa, 

ou seja, esclarecer à população quanto aos direitos e serviços fornecidos pelas 

instituições, e dos mecanismos necessários à sua realização. Assim, ao 

esclarecimento dos direitos, acrescenta-se, à explicitação dos deveres da população 

em relação à instituição, a aceitação de algo imposto sobre o que não lhe foi dado 

opinar, em uma linha de integração da população aos organismos institucionais, por 

meio dos quais se exercem o controle social. Por outro lado, à medida que as 

instituições assistenciais são palco de lutas de classe, da resistência da população às 

suas condições de vida, o assistente social é chamado a colocar-se como anteparo 

entre as instituições e o inconformismo da população.  A estas atividades, vem juntar-

se outra característica da demanda: a ação de persuadir, mobilizando o mínimo de 

coerção explícita para o máximo de adesão, ou seja, ele deve levar o usuário a aceitar 

as exigências normativas da instituição, ao que se soma a ação “educativa” que incide 

sobre valores, comportamentos e atitudes da população: sobre o seu modo de ser, de 

agir e de compreender a vida cotidiana. Por outro lado, a estratégia de individualização 

dos atendimentos possibilita aliviar tensões e insatisfações, submetendo-as ao 

controle institucional. Não se pode negligenciar, ainda, a distribuição de auxílios 

materiais; nessa esfera, as solicitações da população tendem a não ser vistas como 

direitos, mas como manifestação de carência (IAMAMOTO, 2008, p. 100-101). 

Complementar às análises de Iamamoto, para Silva e Silva (2009), o Estado, 

enquanto expressão de relações sociais, impõe ao Serviço Social um conjunto de 

demandas que expressam a dinâmica das correlações de forças configurativas das 
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diferentes conjunturas. Nessas demandas, fica explícita a subordinação das políticas 

sociais aos interesses do desenvolvimento econômico. São elas: 

 

 Repasse de programas assistenciais ao público, como forma 
compensatória das desigualdades sociais, produzidas pelos 
processos de desenvolvimento concentrador implantado nos países e 
como forma de atendimento de necessidades sociais, de modo a 
permitir um clima de relativa paz social; 

 Desenvolvimento de ações educativas de socialização das massas e 
de preparação de mão de obra para atendimento das necessidades 
do mercado de trabalho; 

 Ação profissional eficiente e competente, capaz de atuar na burocracia 
estatal e junto às comunidades, com vistas a integrar as populações 
aos programas de desenvolvimento; 

 Operacionalização indireta de programas sociais através de 
administração de convênios junto às entidades populares e a grupos; 

 Prestação de serviços assistenciais diretamente aos indivíduos 
através de processos marcados pela seletividade e elegibilidade; 

 Cadastramento e estudos socioeconômicos para caracterização 
descritiva das populações e indivíduos a serem atendidos pelos 
programas oficiais, e para controle político de ações coletivas, embora 
esse último aspecto não seja explicitado (SILVA; SILVA, 2009, p.64-
65). 

 

Após essa fase inicial de reconhecimento, pela sociedade e pelo Estado, da 

necessidade e utilidade desta qualificação técnica para o mercado de trabalho, o 

Serviço Social vivenciará um período de ampliação de demandas vinculadas ao 

Estado. Veremos os principais momentos desse período. 

 

3.2 Estado, desenvolvimento e demandas profissionais 

 

 Segundo Aguiar (2011), a questão do desenvolvimento no Brasil, como nos 

outros países subdesenvolvidos, passou a ter uma significação maior a partir do 

surgimento da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945. Esta nasce voltada 

para resolver problemas dos países arruinados pela guerra, relacionados à 

reconstrução e a problemas de abastecimento dos países envolvidos. Concomitante, 

foram necessárias medidas para reorganizar e vitalizar o sistema econômico 

internacional, sobre a base do pleno emprego nos países industrializados. Dois ou 

três anos após a criação da ONU, segundo o autor, os problemas das nações pobres 

começam a ser pautados nas assembleias gerais, a partir do momento em que essas 

nações começam a perceber que os problemas dos países considerados, à época, 
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como “subdesenvolvidos” não estão na reorganização dos países industrializados. 

Nesse período, há um esforço por parte dos diferentes organismos da ONU de 

oferecerem a esses países assistência técnica e financeira. Surgem os programas de 

ajuda aos países “pobres”, entre eles o Programa Ponto IV66 dos Estados Unidos e o 

Plano Colombo67 da Inglaterra. 

Os programas surgidos e demais trabalhos desenvolvidos pela ONU neste 

período inserem-se na necessidade de preservar o mundo das ideologias não 

democráticas. Partem do pressuposto que as populações pobres têm maior 

receptividade ao comunismo. Desta forma, o aprimoramento do sistema capitalista 

seria a melhor solução. Dentre as estratégias pensadas, os programas de 

Desenvolvimento de Comunidade serão uma alternativa (AGUIAR, 2011). 

Nas palavras de Silva e Silva (2009), havia a necessidade de combater o 

avanço do comunismo na América Latina, face à efervescência dos movimentos 

revolucionários nesse continente, principalmente considerando-se a vitória da 

Revolução Cubana, em 1959, criando-se, para isso, programas de assistência 

internacional68. 

Na década de 1950, a ONU cria vários organismos que irão assumir com 

clareza a questão do desenvolvimento. Entre eles, há a criação da “Divisão de 

Assuntos Sociais” e a “Unidade de Desenvolvimento de Comunidade”, já em 1950, 

data em que a “Comissão de Assuntos Sociais do Conselho Econômico Social” inclui, 

em seu programa de trabalho, temas como “A Organização de centros rurais para 

                                                           
66 Comissão Mista Brasil-Estados Unidos: formada no âmbito do Ministério da Fazenda e integrada por técnicos 

brasileiros e norte-americanos, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico foi 
resultado das negociações entre Brasil e Estados Unidos iniciadas em 1950, durante o governo Dutra, visando ao 
financiamento de um programa de reaparelhamento dos setores de infraestrutura da economia brasileira. A 
Comissão foi criada oficialmente em 19 de julho de 1951 e encerrou seus trabalhos em 31 de julho de 1953. Era 
parte do plano norte-americano de assistência técnica para a América Latina, conhecido como Ponto IV, tornado 
público em 1949, quando se formou no Brasil uma comissão encarregada de estudar as prioridades para um 
programa de desenvolvimento do país. Disponível em: 
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/EleVoltou/ComissaoMista>. Acesso em: 10 out. 2014 
67  Recebeu o nome de Plano Colombo o programa que, pouco depois, tornaria-se uma organização, destinada a 

auxiliar economicamente os países do continente asiático após os devastadores resultados da Segunda Guerra 
Mundial. O Plano Colombo nasce a partir de uma conferência de Ministros do Exterior no âmbito da Commonwealth 
(organização criada pelo Reino Unido para manter uma certa ligação com suas ex-colônias), ocorrida em janeiro 
de 1950, em Colombo, capital do Sri Lanka. Dessa reunião, surgiu o entendimento de maior cooperação entre os 
países asiáticos, visando a uma melhora das condições de vida dos povos da região. Assim, em 1951, um grupo 
de sete países irá criar o Plano Colombo, com base nas ideias de elevação das condições sociais de seus países. 
Em um primeiro momento, o plano de reestruturação social planejado tinha duração de apenas seis anos, mas foi 
sendo constantemente renovado até 1980, quando sua validade foi estendida por tempo indeterminado. Em seu 
início, o Plano Colombo recebeu um grande estímulo financeiro por parte dos Estados Unidos, que aderiu ao grupo 
logo em 1951, fazendo deste um equivalente asiático ao Plano Marshall, o famoso plano de reestruturação 
econômica e social do continente europeu. Disponível em: <www.colombo-plan.org/history.php>. Acesso em: 10 
out. 2014. 
68 Segundo Silva (2009), um dos programas que merece destaque é o Aliança para o Progresso, instituída em 

1960, de apoio às questões do trabalho no campo. 
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motivar a própria comunidade” e “As contribuições oferecidas pelas Organizações de 

comunidade locais para ajudar a seus habitantes na solução de seus problemas”. 

Além de estudos, a ONU propiciava assistência técnica aos governos que a 

solicitaram, no sentido de incentivar a participação nos programas, nas áreas de 

educação fundamental, informação agrícola, saúde e organização de cooperativa por 

parte da população a ser atingida. É também durante essa década que a ONU volta-

se para o Serviço Social como instrumento no processo de Desenvolvimento de 

Comunidade. Essas relações entre Desenvolvimento de Comunidade e ONU, e 

Serviço Social e ONU farão que “a preocupação do Serviço Social brasileiro com 

Desenvolvimento de Comunidade atrele-se a um movimento de âmbito internacional” 

(AGUIAR, 2011, p. 96). 

Aguiar (2011) destaca que, na América Latina, as proposições da ONU serão 

assumidas e repercutirão por meio da Comissão Econômica para América Latina e o 

Caribe (CEPAL). 

Segundo Silva e Silva (2009), o Estado brasileiro, nesse período, passa a 

priorizar a política econômica, deixando a política social em segundo plano. A única 

medida significativa, destacada pela autora, é a regulamentação da Lei Orgânica da 

Previdência Social. Entretanto, o Serviço Social passa a ter uma presença significativa 

no projeto de desenvolvimento nacional e, particularmente, no Desenvolvimento de 

Comunidade, como estratégia de integrar os esforços da população aos planos 

nacionais e regionais de desenvolvimento. Pauta-se por uma visão acrítica e 

anticlassista, que se sustenta em pressupostos de uma sociedade harmônica e 

equilibrada, cujo objetivo seria a união dos esforços do povo aos do governo, enquanto 

estratégia para chegar ao desenvolvimento, assumido como modernização das 

estruturas, mediante uma mudança cultural controlada. 

Entretanto, concomitante à implantação do ciclo de desenvolvimento no Brasil, 

segundo Silva e Silva (2009), também será gestada uma perspectiva crítica ao Serviço 

Social “tradicional” (grifo da autora).  Segundo a autora, uma parcela da categoria 

profissional dos assistentes sociais esboça algumas tentativas de novas experiências 

de vinculação da ação profissional aos processos de lutas por mudanças: “Esses 

profissionais são impulsionados por uma profunda agitação política que ganha força 

no Brasil e em toda América Latina, ante a crise do modelo desenvolvimentista, 

gerando frustações em amplos setores sociais” (SILVA, 2009, p. 27).  
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No Brasil, o governo de João Goulart assume a presidência após a renúncia de 

Jânio Quadros e tenta promover, mediante uma política populista, o nacionalismo 

desenvolvimentista, contrapondo-se ao processo de internacionalização da economia 

brasileira e abrindo espaço para os processos de mobilização e lutas a favor das 

mudanças de base, no contexto de um processo de ampla luta política (SILVA; SILVA, 

2009; AGUIAR, 2011). 

Segundo Silva e Silva (2009), 

 

Goulart impõe uma série de restrições aos investimentos 
multinacionais, com severa política de controle de remessas de lucro, 
de pagamentos de royalties e de transferência de tecnologia; 
elaboração de legislação antitruste; negociações para nacionalização 
de grandes corporações estrangeiras; e a adoção de uma política 
nacionalista de apoio e concessão de subsídios diretos do capital 
privado nacional. 

 
  

Verifica-se, nessa conjuntura, segundo Silva e Silva (2009) e Aguiar (2011), a 

emergência de uma consciência nacional-popular, com engajamento de amplos 

setores sociais na luta pelas reformas estruturais e de base, com especial atenção 

para uma política externa e independente. Os processos de conscientização e 

politização atingem operários e camponeses, estudantes e intelectuais, com a 

presença das ligas camponesas, sindicatos rurais, Movimento de Educação de Base 

(MEB), Centro Populares de Cultura, Ação Popular, entre outros. 

Segundo Silva e Silva (2009) e Aguiar (2011), a questão social, nesse período, 

é enfrentada por medidas de extensão da educação e da previdência, ampliação da 

legislação trabalhista ao trabalhador do campo com a elaboração do Estatuto do 

Trabalhador Rural (1963), barateamento de alimentos, combate a doenças endêmicas 

e programas de habitação popular.  

O processo político, para Silva e Silva (2009), é marcado por diferentes forças 

atuantes na sociedade, destacando-se a manifestação de segmentos importantes dos 

militares, que se organizam como oposição ao governo desde a posse de Goulart. 

A repercussão desse processo sobre o Serviço Social, para Silva (2009, p. 28), 

pode ser sintetizada a partir de duas vertentes: a conservadora e a mudancista. 

Em relação à vertente conservadora,  
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o Serviço Social é cada vez mais absorvido pelo Estado, a partir do 
seguinte quadro de referência: o objeto de intervenção profissional se 
configura pelas disfunções individuais e sociais; os objetivos se voltam 
para a integração social, não se verificando divergência entre os 
objetivos institucionais e os profissionais; no termo do conhecimento, 
a Doutrina Social da Igreja cede lugar a correntes psicológicas, 
principalmente a psicanálise, e a corrente sociológica, destacando-se 
o positivismo e o funcionalismo; os métodos tradicionais de Serviço 
Social de Casos e Serviço Social de Grupo sistematizam-se. A prática 
profissional começa a deslocar seu eixo e preocupação do indivíduo 
para a comunidade, dando margem à adoção de novas técnicas como 
reunião e nucleação de grupos. Os valores norteadores da profissão 
são ainda de caráter humanista e a formação profissional passa a se 
pautar pela busca do avanço técnico na perspectiva do ajustamento 
do indivíduo numa sociedade harmoniosa (SILVA; SILVA, 2009, p. 28 
apud SILVA; SILVA 1984, p. 12-13). 

  

Em relação à vertente mudancista, 

 

um reduzido setor da categoria profissional é influenciado pelo novo 
posicionamento dos cristãos de esquerda, que colocam a 
conscientização e a politização em função das mudanças estruturais. 
Essa nova postura permite que se registre, no período 1960-1964, 
uma prática desse reduzido grupo de assistentes sociais que parte de 
uma análise crítica da sociedade, percebendo as contradições e a 
necessidade de mudanças radicais (AGUIAR, 1985, p. 104). Ao DC é 
conferido um caráter político, crítico e classista, inserindo-se no 
contexto do desenvolvimento nacional, numa dimensão 
macrossocietária e em função de mudanças estruturais, fazendo que 
as comunidades passem a ser vistas como uma realidade constituída 
de forças antagônicas regidas por relações sociais de dominação; a 
participação passa a ser percebida como luta pela hegemonia das 
classes subordinadas (AMMANN, 1987a, p. 98-99). Nesse período os 
assistentes sociais comprometidos com essa nova perspectiva, muitos 
assumindo o posicionamento dos cristãos de esquerda, engajam-se 
no MEB, organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 
voltando-se, inicialmente, para um trabalho de sindicalização. Dá-se 
também a participação de alguns assistentes sociais nos trabalhos de 
cultura popular de Paulo Freire, despontando o emergir de uma prática 
questionadora do status quo. (SILVA; SILVA, 2009, p. 28-29 apud 
SILVA; SILVA 1984, p. 12-13) 

 

Essas vertentes antagônicas acompanharam todo o processo de 

desenvolvimento da profissão e, de certo modo, alguns aspectos, ainda estão 

presentes na atualidade. 
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3.2.1 A ditadura militar e o Serviço Social: a gestão em destaque 

 

Segundo Aguiar (2011), a partir de 1964, após alijamento da classe política, 

chegam ao poder os militares e tecnocratas. Com esse regime, chega ao fim o 

nacional-desenvolvimentismo e a  dependência externa do Brasil passa a ser total. O 

regime está a serviço do capital estrangeiro e procura internamente criar condições 

para o crescimento desse capital por meio da modernização de nossas estruturas. 

Silva e Silva (2009, p. 29) destaca que, em qualquer análise da realidade 

brasileira no contexto da ditadura militar, deve-se considerar a heterogeneidade do 

período, bem como os momentos que são bem demarcados: 

a) de 1965 a 1968, com a definição das bases do Estado de Segurança Nacional, 

a formação de novos mecanismos de controle e a reforma constitucional; a 

institucionalização do novo Estado e sua grande crise em 1967-1968, quando 

o governo militar institui o Ato Institucional nº 5 (AI-5). Para poder governar, 

segundo Aguiar (2011), e impor sua ideologia, os militares assumem o controle 

total do Estado e o legítimam através dos Atos Institucionais. 

b) de 1969 a 1974, o mais rígido da ditadura; 

c) de 1974 a 1985, da  distensão à retirada dos militares da cena política como 

atores de frente.  

O Serviço Social brasileiro também será atingido por essa conjuntura em dois 

aspectos contraditórios, segundo Silva e Silva (2009): quantitativa e qualitativamente. 

O primeiro relaciona-se à ampliação do mercado de trabalho, ou seja, com a 

ampliação de atividades do Estado, mais profissionais foram requisitados. O segundo 

aspecto relaciona-se à ampliação do debate no meio profissional sobre questões de 

teoria e método do Serviço Social, ainda que em uma visão modernizadora, 

cientificista e tecnicista. 

Em relação aos avanços da perspectiva crítica do Serviço Social, Silva e Silva 

(2009) destaca que há uma contradição presente no início da ditadura militar. Ao 

mesmo tempo em que se iniciava uma “Revolução” com fortes indícios de retração de 

liberdades, no âmbito do Serviço Social latino-americano, amplia-se o debate sobre 

as necessidades de mudanças na profissão. Nesse momento, articula-se e gesta-se, 

na América Latina, a partir do Cone Sul, o Movimento de Reconceituação do Serviço 

Social latino-americano, que permite canalizar as insatisfações acumuladas pelos 

profissionais que se conscientizam, progressivamente, de suas limitações, tanto 
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teórico-instrumentais como político-ideológicas. Verifica-se uma marcante polarização 

em torno da perspectiva de mudança social, que se expressa por uma consciência 

clara sobre a situação de subdesenvolvimento, dependência, dominação e 

consequente opressão e exploração das minorias nacionais no continente latino-

americano. 

O padrão intervencionista do Estado brasileiro, iniciado no pós-1930, 

intensificou-se durante o modelo de desenvolvimento assumido na ditadura militar. 

Além da intervenção na área social, com ampliação de programas do aparato 

institucional, o Estado passa a ampliar o controle da relação capital-trabalho. O 

controle dos sindicatos e a instituição de políticas salariais fizeram que o Estado se 

transformasse em um grande empresário, como destaca Silva e Silva (2009), que 

passa a assumir e a dinamizar os setores estratégicos da economia que não 

propiciavam retornos lucrativos imediatos, não interessando, portanto, à iniciativa 

privada, mas sendo indispensável para o país atingir um novo patamar de 

industrialização.  

O modelo econômico e político editado, pressupondo controle da sociedade, 

nesse período, faz que o país viva uma fase de crescimento acelerado do PIB, 

marcando um período de intermitência do crescimento, como uma das marcas 

características do capitalismo (SILVA; SILVA, 2009): 

 

É apresentado à sociedade brasileira o fenômeno conhecido como 
“milagre econômico” que, segundo Singer (1980, p. 61), decorre de 
uma decisão política do governo ao liberar o crédito a partir de 1968, 
após vários anos de recessão, com baixa utilização da capacidade 
produtiva, taxas relativamente altas de desemprego, custos reduzidos 
de mão de obra de pouca qualificação, acrescido de uma grande 
propensão ao consumismo por parte das camadas mais elevadas. O 
autor ainda explica que a ocorrência do “milagre econômico” só é 
possível mediante a repressão das tensões sociais que permite o 
estabelecimento de medidas importantes na transformação das 
relações de trabalho. Nesse âmbito, destaca-se a nova política de 
arrocho salarial e a substituição do sistema de estabilidade no 
emprego pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
sendo abolido, na prática, o direito de greve. Em consequência, a 
política social se coloca como estratégia para atenuar sequelas do 
desenvolvimento do capitalismo monopolista no país, marcado pela 
superexploração da forma de trabalho e pela forte concentração de 
renda (SILVA; SILVA, 2009, p. 32). 

 

Esse contexto determinou a vinculação da política social ao sistema produtivo, 

com o objetivo de corrigir as distorções entre produção e consumo, e tornar-se medida 
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fundamental para a consolidação do novo regime. Até o ano 1974 com o II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (II PND), era atribuída à política social a função de 

eliminar pontos de estrangulamento do crescimento econômico e de criação de 

condição para que aquele atingisse maiores índices, sendo percebido o 

desenvolvimento social como consequência automática do crescimento econômico. 

Os obstáculos ao desenvolvimento econômico se expressam pela resistência cultural 

às inovações e a prestação de serviços sociais (educação, saúde, habitação, 

assistências, etc.) passa a contribuir para a reprodução e a maior produtividade da 

forma de trabalho. É atribuída ao sistema educacional a tarefa de preparar recursos 

humanos para atendimento dos projetos de investimento no campo econômico, 

destacando-se a política de profissionalização e privatização da educação. Nesse 

contexto, dá-se a instituição do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), em 

1969 (SILVA; SILVA, 2009). 

No I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND, 1972-1974), a política social 

é definida em termos de integração social, significando articulação harmônica entre 

governo e setor privado; entre União e Estados; entre regiões desenvolvidas e regiões 

subdesenvolvidas, o que se procura efetivar por meio de programas como: Programa 

de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PASEP), objetivando assegurar a participação do trabalhador na expansão 

da renda nacional, com o incentivo ao aumento de poupança; BNH e MOBRAL, com 

vistas a expandir os programas de desenvolvimento social; Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural (FUNRURAL), para apoiar as categorias de renda mínima; 

Programa de Colonização na Região Transamazônica (PROTERRA); programas nas 

áreas de educação, saúde, alimentação, habitação, além dos programas econômicos 

com vistas a recuperar as populações marginalizadas na zona rural e urbana; 

Programa de Integração Nacional (PIN), que prevê a construção da Transamazônica 

e da Rodovia Cuiabá-Santarém (SILVA; SILVA, 2009) 

Essa política de integração social objetivava: criar bases para o mercado de 

massa; associar a assistência aos estímulos para o trabalho e ao aumento da 

eficiência do trabalhador; e induzir a que o aumento de renda implique aumento de 

poupança, propondo uma harmonização entre a política de integração social e os 

índices de crescimento da época (SEPLAN – IPND, p. 40 apud SILVA E SILVA 2009, 

p. 33). 
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Além dos programas de integração social, a política social do regime militar, a 

partir do período aqui considerado, também é relevante na área de assistência social, 

assumida pela Legião Brasileira de Assistência Social (LBA) e pela Fundação do Bem-

Estar do Menor (FUNABEM), em nível nacional e, no nível estadual, pelas Secretarias 

de Bem-Estar Social que se proliferam em todo o país; e, na área da Previdência 

Social, ficando a cargo do Ministério da Previdência e Assistência Social (SILVA; 

SILVA, 2009). 

Ainda, segundo a autora, a política social, assumida por esse conjunto de 

entidades e implementada nesses programas, passa a contar com o assistente social 

como uma categoria profissional diretamente responsável pela sua operacionalização, 

o que, inevitavelmente, faz que a profissão seja influenciada pelas características 

marcantes da política social nesse período, quais sejam: extrema centralização da 

política financeira no nível federal; acentuada fragmentação institucional para sua 

operacionalização; exclusão da participação social nos processos políticos de 

decisão; forte conteúdo corporativo das demandas, decisões e implementação das 

políticas e programas; uso clientelístico dos recursos e distribuição de benefícios; 

autofinanciamento do investimento social e privatização de setores rentáveis 

(educação, saúde, habitação). A partir dessa lógica, verifica-se, também, a 

institucionalização da assistência social, com subordinação da remanescente rede 

privada de assistência e de serviços sociais, passando o Estado a manter controle, 

por meio de convênios que disciplinam as ajudas financeiras e a prestação de 

assistência técnica, tudo condicionado à apresentação de planos e a fiscalizações 

periódicas (SILVA; SILVA, 198469, p. 14 apud SILVA; SILVA 2005, p. 34) 

Além da ampliação do aparato político público, as empresas privadas passam 

a assumir, também, medidas pontuais e eventuais de política social para contemplar 

a ação do governo e como estratégia de salário indireto, como mais uma forma de 

contenção dos salários, além da base ideológica que faz que, por meio dos programas 

assistenciais instituídos no âmbito das empresas, efetive-se uma dependência e uma 

subordinação maior do trabalhador. Esse campo de trabalho veio se constituindo, 

principalmente nas sociedades mais industrializadas, como uma vasta área de 

inserção do Serviço Social (SILVA; SILVA, 2005). 

                                                           
69 Op. cit. 
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O quadro conjuntural da sociedade brasileira, no regime militar, e a tendência 

assumida pela política social, no bojo dessa conjuntura, colocam para a prática do 

Serviço Social, no Brasil, em um primeiro momento, uma tendência modernizadora, 

que busca o avanço técnico da profissão com vistas a assumir, com eficiência, uma 

ação profissional moderna. Essa tendência é apontada por vários autores como o 

momento inicial do Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil. 

conforme ressalta Silva e Silva (2009). 

Nessa perspectiva, a formação profissional do assistente social passa a ser 

pautada pela busca da eficiência e da modernização no âmbito da profissão, e o 

planejamento, a coordenação e administração passam a desempenhar papel 

fundamental, aliado ao esforço de capacitação dos profissionais para uma atuação no 

nível macro e de participação em equipes interdisciplinares. 

Diante desse quadro, para Silva e Silva (2005), situa-se, de um lado, a 

ampliação das políticas sociais enquanto mecanismos destinados a atenuar a política 

econômica de concentração de renda e de arrocho dos salários dos trabalhadores e, 

de outro, a deterioração das condições de vida da população aliado ao movimento 

crescente de rearticulação organizada da sociedade civil. Colocam-se assim, pelo 

Estado, pressões sobre o Serviço Social, que tem exigido a modernização técnica da 

profissão para assumir, eficazmente, a função de mediadora entre o amplo aparato 

assistencial e seus beneficiários, e a função de conquistar o apoio das populações 

aos programas governamentais de desenvolvimento. A pressão dos movimentos 

sociais populares, nessa conjuntura, coloca, de forma cada vez mais explicita, novas 

demandas para a prática do Serviço Social na busca de apoio ao seu esforço de 

organização e no sentido de repassar os serviços e programas, considerando as reais 

necessidades, inclusive de sobrevivência material, em uma perspectiva crítica que 

passa contribuir para o avanço da luta organizativa desses movimentos. 

 

É no âmbito dessas demandas (no período 1979-1985) que setores 
profissionais dos assistentes sociais aprofundam a proposta esboçada 
no período de 1960-1964 e retomada no início da década de 70, 
desenvolvendo amplo debate sobre o caráter político da prática 
profissional e consequente desmitificação da sua pretensa 
neutralidade, ao mesmo tempo em que sugerem, contundentemente, 
a possibilidade de o Serviço Social pôr-se a serviço da clientela 
(SILVA; SILVA, 2005, p. 39). 
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O percurso do Serviço Social no Brasil, nesse momento, será permeado por 

uma intensa movimentação dos assistentes sociais, repercutindo profundamente nas 

três dimensões constitutivas da profissão: político-organizativa, acadêmica e, com 

menor intensidade, interventiva. 

Este processo, entretanto, não será linear e muito menos homogêneo, como 

não é o movimento social (SILVA; SILVA, 2005). Trata-se de um processo marcado 

por confrontos com as forças conservadoras e reacionárias existentes no interior do 

quadro profissional e da sociedade brasileira e pelas divergências e contradições 

entre as próprias forças que se colocam na perspectiva dos setores populares. 

Dessa forma, o Serviço Social brasileiro se insere em uma nova conjuntura 

instaurada com a denominada Nova República. Esse contexto irá impor profundos 

desafios aos esforços e ao movimento em torno da construção de alternativas 

profissionais capazes de garantir uma nova legitimidade para a profissão.  

 

3.3 A democratização do Estado: a emergência de novas demandas 

profissionais 

 

A literatura consultada demonstra que as décadas de 1980 e 1990 podem ser 

consideradas um marco no Serviço Social.  

A crise da ditadura burguesa, datada do final de 1970 e início da década de 

1980,  impôs  às forças progressistas a luta pela democratização do país e pela 

conquista de direitos civis, políticos e sociais. Essas conquistas vieram a  expressar-

se mais tarde na Constituição Federal de 1988. 

Segundo Silva e Silva (2009), apesar das marcas conservadoras, é possível 

vislumbrar que, na transição política por que passava o país, com o início da 

superação do autoritarismo militar e da instauração de um regime democrático, ainda 

que precário, configura-se um espaço político-profissional diferenciado para o Serviço 

Social. Este participou ativamente nesse período de efervescência política, que exigiu 

da categoria profissional novas respostas (IAMAMOTO, 2008). 

Dessa forma, diante do quadro sócio-histórico que então se alterava 

drasticamente, o Serviço Social lançou-se “a um movimento de renovação crítica”70, 

no qual se incluíram  alterações na formação e na intervenção profissional. 

                                                           
70 Para maior aprofundamento vide Netto. 
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Iamamoto (2005) ressalta que, se lançarmos um olhar retrospectivo para a 

trajetória histórica da profissão, particularmente a partir da década de 1970, percebe-

se o salto de qualidade em sua autoqualificação na sociedade. Esses avanços 

adquiriram visibilidade pública por meio da revisão das legislações profissionais, 

especialmente as referentes ao Código de Ética, Lei de Regulamentação da Profissão 

e das diretrizes curriculares. Além desses significativos avanços, a autora também 

destaca o adensamento de publicações no mercado editorial e o aumento da 

produção acadêmica por parte da categoria profissional, além do reconhecimento do 

caráter de pesquisador na categoria, reconhecido pelas agências de fomento, e o 

amadurecimento das formas de representação político-organizativas, contando com 

órgãos de representação acadêmica e profissional reconhecidos e legitimados. 

Juntam-se a estes aspectos o amplo debate em torno das políticas sociais públicas, 

em especial da assistência social, situada no campo dos direitos sociais, na teia das 

relações entre o Estado e a sociedade civil. Todos esses fatores contribuíram  para 

adensar o debate sobre identidade desse profissional, fortalecendo  seu 

autorreconhecimento (IAMAMOTO, 2005, p. 51). 

Assim sendo, segundo a autora, tanto a formação profissional quanto o trabalho 

do Serviço Social, nos anos 1980, solidificaram-se, tornando possível, hoje, avançar 

em outras análises sobre a profissão. 

 

A relação do debate atual com esse longo trajeto é uma relação de 
continuidade e ruptura. É uma relação de continuidade, no sentido de 
manter as conquistas já obtidas, preservando-as; mas é, também, uma 
relação de ruptura, em função das alterações históricas de monta que 
se verificam no presente, da necessidade de superação de impasses 
profissionais vividos e condensados em reclamos da categoria 
profissional. 
 

O enfrentamento dessas questões perpassa, segundo Iamamoto (2005), pela 

necessidade constante da articulação da profissão com a realidade social e da 

centralidade desta para a profissão. Como bem nos coloca a autora, o “Serviço Social 

não atua apenas sobre a realidade, mas atua na realidade” (p. 55). Nessa perspectiva 

é que a questão social71 (como parte constitutiva da realidade social) e suas 

expressões se transformam em objeto essencial para a intervenção profissional. 

                                                           
71 [...] conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raíz comum: a 

produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação de 
seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 2000, p. 27). 
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Emerge daí, segundo Iamamoto (2005), um duplo desafio: 

 

Entender a gênese da questão social e as situações particulares e 
fenômenos singulares com os quais o Assistente Social se defronta no 
mercado de trabalho, como  a criança e o adolescente, a terceira 
idade, a questão da propriedade da terra, a saúde, etc., o que supõe 
pesquisas para o acompanhamento da dinâmica dos processos 
sociais que envolvem essas realidades. Considerando a 
descentralização das políticas públicas, exige-se hoje um profissional 
com domínio das particularidades da questão social ao nível regional 
e municipal. Para tanto, a pesquisa da realidade social torna-se um 
recurso fundamental para a formulação de propostas de trabalho e 
para a ultrapassagem de um discurso genérico, que não dá conta das 
situações particulares. Essa pode ser a trilha fértil para se pensar as 
relações entre o indivíduo e sociedade, entre a vida material e a 
subjetividade, envolvendo a cultura, o imaginário e a consciência 
(IAMAMOTO, 2005, p. 56). 

 
 

Para Iamamoto (2005), a defesa da questão social como base de 

fundamentação sócio-histórica do Serviço Social, a apreensão da prática profissional 

como trabalho e o exercício profissional inscrito em um processo de trabalho foram 

determinantes para a ruptura com as concepções predominantes sobre a profissão, 

nos anos 1980. 

Assim, a passagem de uma atividade inicialmente vinculada às práticas do 

apostolado social e que assume a condição de trabalho assalariado, incorporando, na 

sua trajetória histórica, a compreensão do trabalho enquanto elemento fundante da 

atividade humana, expressou uma mudança significativa no exercício profissional do 

assistente social (CARDOSO et al.,1997). 

Para Cardoso et al. (1997), historicamente, o conteúdo e o caráter social do 

trabalho do assistente social, como visto, estiveram associados às exigências de 

controle e disciplinamento das condições de reprodução social da força de trabalho 

no Brasil, alicerçadas sobre relações de desigualdade e processo de exclusão social. 

Assim, foi sobre o campo das refrações da questão social que o assistente social foi 

chamado a se profissionalizar e a construir os horizontes do seu próprio trabalho. 

O caráter social manifesta-se no conteúdo do trabalho profissional que deixa 

de ser privado para se transformar em um trabalho geral, orientado para um “produto” 

socialmente necessário. Assim, o pressuposto da inserção profissional na divisão 

social e técnica do trabalho reside nesta transformação, ou seja, na possibilidade de 

expressar e realizar um trabalho demandado socialmente, que só se realiza no interino 
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do trabalho coletivo e como uma especialização deste (IAMAMOTO, 2005; CARDOSO 

et al., 1997).  

Historicamente, esse caráter social, segundo Cardoso et al. (1997), 

correspondeu ao deslocamento do conteúdo voluntarista que permeou o trabalho do 

assistente social, vinculado às ações da Igreja e de frações da burguesia industrial 

sobre a questão social, para a condição de trabalho assalariado, demandado 

socialmente para intervir sobre o campo da questão social a partir do contexto 

socioinstitucional das políticas assistenciais do Estado.  

 

Destaca-se o fato de que o referido deslocamento não foi gestado pelo 
Serviço Social mas, sim, pelo movimento das classes e destas  com o 
Estado, a partir das novas demandas e requisições postas pela 
reprodução das relações sociais de produção capitalista no Brasil. 
Partindo deste pressuposto, a inserção do Serviço Social na divisão 
social do trabalho sofreu, ao longo de sua trajetória, as inflexões dos 
processos de desenvolvimento do Estado brasileiro, das estratégias 
de reprodução e acumulação capitalistas e da luta de classes 
(CARDOSO et al., 1997,  p. 30). 

  

Ao construir socialmente o seu significado vinculado aos mecanismos 

institucionais de enfrentamento da questão social, por meio de políticas sociais72 — 

estas entendidas como um elemento complexo e contraditório, resultado da interação 

e dos conflitos de interesses dos movimentos populares e dos grupos sociais mais 

poderosos que detêm o poder econômico —, o assistente social vende a sua força de 

trabalho àqueles que detêm os recursos e os instrumentos que organizam e 

operacionalizam sua atividade.  

Identifica-se, assim, uma condição de trabalho assalariado que não inscreveu 

o Serviço Social apenas no circuito de troca e venda da força de trabalho mas, 

fundamentalmente, alterou o enquadramento de sua inserção socioinstitucional na 

realidade brasileira.   

                                                           
72 Segundo Iamamoto (2005), alguns intelectuais e profissionais sustentavam (há os que ainda sustentam) a ideia 

de que as políticas sociais deveriam ser o elemento privilegiado para se pensar a fundação do Serviço Social na 
sociedade. O assistente social é o profissional que trabalha com políticas sociais, de corte público ou privado. Não 
resta dúvida de que essa é uma determinação fundamental na constituição da profissão, impensável, mais além 
da interferência do Estado nesse campo. Entretanto, as políticas sociais públicas são uma das respostas 
privilegiadas à questão social, ao lado de outras formas, acionadas para o seu enfrentamento por distintos 
segmentos da sociedade civil, que têm programas de atenção à pobreza, como as corporações empresariais, as 
organizações não governamentais, além de outras formas de organização das próprias classes subalternas para 
fazer frente aos níveis crescentes de exclusão social a que se encontram submetidas. A questão social explica a 
necessidade de políticas sociais no âmbito das relações entre as classes e o Estado, mas as políticas sociais, por 
si, não explicam a questão social. A primeira, portanto, determinante, devendo traduzir-se como um dos polos-
chave da formação e do trabalho profissional (IAMAMOTO, 2005, p. 58-59). 
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Como já mencionado, independente da vinculação trabalhista existente — seja 

a de instituições públicas ou privadas —, a condição de assalariado vai envolver, 

obrigatoriamente, a incorporação de parâmetros institucionais e trabalhistas que 

regulam as relações de trabalho, definidas no contrato de trabalho, e estabelecem as 

condições em que esse trabalho se realizará: jornada de trabalho, salário, normas que 

regulamentam o trabalho, funções e atribuições, e os limites e possibilidades à 

realização dos propósitos profissionais. 

Iamamoto (2007) acrescenta ainda que as atividades desenvolvidas pelos 

profissionais sofrem outro decisivo vetor de demandas:  

 

as necessidades sociais dos sujeitos que, condicionadas pelas lutas 
sociais e pelas relações de poder, transformam-se em demandas 
profissionais, reelaboradas na ótica dos empregadores no embate 
com os interesses dos cidadãos e cidadãs que recebem os serviços 
profissionais (p. 219). 

 

O exercício profissional, nesse sentido, tem sua autonomia relativizada, já que 

as instituições possuem normas, rotinas, atividades e projetos nos quais o profissional 

será inserido. Além disso, os profissionais estão submetidos às inflexões e 

rebatimentos das contradições que são inerentes à sociedade capitalista. O que não 

significa  que a capacidade estratégica do profissional e o contexto sócio-histórico não 

permitam descortinar novas possibilidades para a atuação profissional. 

Na defesa de uma relativa autonomia, no âmbito dos espaços profissionais, o 

assistente social conta com sua qualificação acadêmico-profissional especializada, 

com a regulamentação de funções privativas e competências, além das forças 

políticas das organizações dos trabalhadores que dividem os mesmos espaços de 

trabalho. 

Para Iamamoto (2007, p. 422), na busca pela autonomia profissional, é 

fundamental o respaldo coletivo da categoria para a definição de um perfil da 

profissão: valores que a orientam, competências teórico-metodológicas e técnico-

operativas, e prerrogativas legais necessárias à sua implementação, entre outras 

dimensões, que materializam um projeto profissional associado às forças sociais 

comprometidas com a democratização da vida em sociedade. “Este respaldo político-

profissional mostra-se, no cotidiano, como uma importante estratégia de alargamento 

da relativa autonomia do assistente social, contra a alienação do trabalho assalariado” 

(IAMAMOTO, 2007, p. 422). 
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Ao se vincular à realidade como especialização do trabalho, o Serviço Social 

sofreu um processo de organização social de sua atividade. Ou seja, passou a se 

movimentar e a se organizar a partir de um determinado processo de trabalho. Frente 

a este, objetos, instrumentos, atividades, papéis e funções são criados histórica e 

socialmente, passando a compor seu cotidiano de trabalho. Por outro lado, “todo 

processo de trabalho encerra uma teleologia, isto é, uma finalidade e um conteúdo 

com vistas à produção de um dado resultado” (CARDOSO et al., 1997, p. 31).  

Ao fazer estas afirmações, os autores assinalam o caráter processual que o 

trabalho adquire, assim como procuram afastar as improvisações presentes no 

trabalho, conferindo-lhe, portanto, um caráter intencional. 

Segundo Iamamoto (2000), o assistente social necessita ter clareza sobre 

como desenvolve seu processo de trabalho, compreendendo que todo exercício 

profissional realiza-se por meio de alguns elementos constitutivos, que vão permear 

toda sua ação profissional, independente do segmento em que irá atuar, que 

consistem em: 

 

[...] uma matéria-prima ou objeto sobre o qual incide a ação; meios ou 
instrumentos de trabalho que potenciam a ação do sujeito sobre o 
objeto; e a própria atividade, ou seja, o trabalho direcionado a um fim, 
que resulta em um produto (IAMAMOTO, 2000, p. 61). 
 

Verifica-se, dessa forma, que os elementos que compõem o processo de 

trabalho são indissociáveis. A partir dessa condição, os elementos teóricos, a 

orientação político-ideólogica e os aparatos técnicos são acionados como meios que 

estabelecem finalidades à ação e como instrumentos de trabalho que convergem 

para um dado campo de objetivos, planejados como resultados sobre o objeto da 

atuação do Serviço Social (CARDOSO et al., 1997) 

 
Não obstante, todo trabalho é atividade humana e, portanto, é exercido 
por sujeitos de classe. Partindo desta condição, não podemos 
esquecer que, enquanto sujeito, o Assistente Social ingressa no 
mundo do trabalho com as marcas de uma formação que é, ao mesmo 
tempo, cultural, política e social. Nesse sentido, as experiências 
gestadas por este sujeito profissional, e que conformam sua condição 
de trabalhador, expressam formas reais de mediação entre as 
condições sociais objetivas e os processos particulares que 
atravessam a constituição do Serviço Social (CARDOSO et al., 1997, 
p. 31). 
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Trata-se, assim, de considerar que o assistente social constrói uma herança 

cultural que se interpõe ao seu processo de trabalho como elemento ativo. Enquanto 

fenômeno histórico, esta herança cultural sofre as inflexões de movimentos de 

rupturas e continuidades, de conservação e renovação que se expressam nas formas 

de pensar e de fazer do Serviço Social, e nas representações construídas sobre si 

próprio73.  

Depreende-se, então, que são as condições objetivas e subjetivas que 

interagem na conformação da sociedade e do próprio Serviço Social, e que constroem 

os níveis de experiências e consciência possíveis dos assistentes sociais enquanto 

sujeitos de classe.  

A partir deste marco de compreensão histórica, podemos verificar que 

componentes aparentemente dispersos — como forte tradição que demarca a 

condição de gênero do Serviço Social; a recorrência a valores de messianismo e 

voluntarismo, como nos coloca Iamamoto (2008), postos por nossa tradição e filiação 

religiosa74; o conteúdo tutelar dos próprios serviços sociais no Brasil, que associa a 

intervenção neste campo às práticas de controle e benemerência; os componentes de 

subalternidade que marcam nossa trajetória intelectual e nossas relações com as 

demais especializações do trabalho coletivo; entre outros elementos — convergem e 

permanecem organizando a inserção social do trabalho do Serviço Social e a 

constituição histórica desta profissão (CARDOSO et al., 1997 p.32). 

Porém, para Cardoso et al. (1997),  estas condições e a possibilidade de sua 

ultrapassagem não são meras expressões de condições objetivas que atuam como 

forças deterministas da atividade e do conteúdo de trabalho do Serviço Social. 

Significa antes que, paralelamente às condições objetivas, a força de trabalho eleva-

se como elemento propulsor e criativo do trabalho e, nesta condição, insere-se como 

sujeito de sua própria história e da história social. 

A interpretação sobre o processo de trabalho não pode se desvincular do 

movimento do real, sob pena de se autonomizar em uma esfera ideal. Há que se 

considerar, portanto, os elementos que perpassam contemporaneamente o Estado 

brasileiro e a ação das classes, e que se colocam ao processo de trabalho do Serviço 

social como vetores obstaculizadores ou potencializadores de sua atividade. 

                                                           
73 Ver Martinelli (2003) e Yazbek (2009a, 2009b). 
74 Para maiores informações consultar Yazbek (2009) e Aguiar (2011). 



170 

 

 Pautando-se por essa preocupação, Cardoso et al. (1997) chamam a atenção 

para o frágil acúmulo que os esforços de sistematização e teorização do processo de 

trabalho do Serviço Social alcançou. Não se trata de negar ou secularizar aqueles 

avanços teóricos e políticos mencionados, mas de demarcar sua necessária e urgente 

tradução em formas de pensar e intervir que qualifiquem o trabalho do Serviço Social 

sobre as sempre reatualizadas expressões da questão social.  

Ao voltar para a realidade social brasileira, verifica-se que a chamada “questão 

social”, em suas expressões de forma vinculada aos órgãos, públicos e privados, em 

que se concretiza a ação profissional, apresenta-se previamente ao Serviço Social 

como profissão, organizada social e institucionalmente.  

Assim, o assistente social é chamado a atuar em áreas ou campos específicos 

de necessidades sociais que se segmentam a partir de critérios, por exemplo, o 

recorte de uma política social — saúde, habitação, assistência social, etc. — ou de 

uma dada população-alvo (criança, adolescente, idoso e pessoas com deficiência). 

Esses critérios, ao se intercruzarem, conferem novas mediações para o trato da 

questão social no plano institucional, abrindo campos ou programas específicos como 

saúde da mulher, assistência ao idoso, vulnerabilidades, entre tantos exemplos 

(CARDOSO et al., 1997). 

Essa fragmentação das necessidades sociais e dos objetos institucionais 

revelam diferentes facetas ou expressões da questão social, estabelecendo-se um 

vínculo entre o conceitual e o concreto na concepção da mesma.   

Interessa, enfim, destacar que este movimento passa, também, a organizar o 

trabalho das diferentes especializações profissionais e de uma mesma profissão, 

como o Serviço Social, criando campos de atuação, alguns chamados, inclusive, como 

ligados a novas demandas, que — se não estiverem voltados para um esforço 

permanente da vida social — podem reproduzir a fragmentação social e institucional 

da questão social.  

O objeto de atuação profissional é também um objeto de atuação institucional 

que funda a legitimidade e o reconhecimento dos próprios estabelecimentos 

empregadores do Serviço Social. No interior destes, há uma organização interna de 

objetivos, instrumentos de trabalho, rotinas, procedimentos, critérios de elegibilidades, 

entre outros elementos, que demarcam os limites e as convergências entre os 

diferentes tipos de especializações do trabalho e os sujeitos demandatários dos 

serviços sociais.  
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Acrescenta-se a esta racionalidade uma dada forma de construção das 

relações de poder capaz de qualificar e desqualificar campos de práticas e de 

discursos entre os atores institucionais.  

Interessa-nos destacar que o processo de trabalho do Serviço Social se 

encontra profunda e particularmente enraizado em uma tensão fundamental, ou seja, 

na forma como a sociedade brasileira e os estabelecimentos empregadores do 

Serviço Social recortam e fragmentam as próprias necessidades do ser social e, a 

partir deste processo, como organizam os objetivos institucionais que se voltam para 

a intervenção sobre estas necessidades.  

Esta tensão adquire centralidade para o processo de trabalho do assistente 

social pois, ao falar de questão social, estamos demarcando um vasto campo de 

situações, no qual sujeitos de classe experienciam cotidianamente relações de 

exclusão e desigualdade quanto ao atendimento de suas necessidades, as mais 

básicas inclusive (IAMAMOTO, 2005). 

Por outro lado, este campo pressupõe a possibilidade de luta contra as práticas 

de exclusão que reproduzem critérios mercantis, como balizadores das necessidades 

sociais, e as marcas de uma cultura política autoritária que obstrui a construção de 

uma esfera de direitos democráticos, na sociedade brasileira (CARDOSO et al., 1997).  

 

Vivemos o dia a dia destas contradições em nossos processos de 
trabalho quando, por exemplo, demarcamos as fronteira de nossos 
objetivos profissionais para além dos objetivos institucionais; quando 
somos chamados a agenciar os diversos níveis de carência e a falta 
de recursos; quando presenciamos o sucateamento das políticas 
sociais e dos recursos que constituem parte importante de nossos 
instrumentos de trabalho; quando “escutamos” o relato de uma vida de 
carências na fala de um “usuário”; quando somos requisitados a 
intervir sobre processos sociais que expressam conquistas por parte 
da sociedade civil, como as experiências conselhistas; ou, ainda, 
quando acumulamos forças e ampliamos alianças nos espaços 
institucionais (CARDOSO et al., 1997, p. 40-41). 
 

 

A valorização de princípios democráticos como a cidadania, a participação, a 

defesa pública da universalização, a integração de políticas sociais, entre outros, 

constitui um campo de luta ético-política e teórico-prática contra aqueles processos 

que fundam relações de desigualdades, exclusão e alienação na sociedade brasileira. 

Assim sendo, o assistente social deve orientar sua ação para a desmistificação 

das condições e relações de trabalho que circunscrevem sua ação profissional. 
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Porém, como sujeito profissional e político, deve apontar e imprimir esta direção, de 

forma ampla, para os espaços e relações institucionais nos quais se produzem e 

reproduzem forma de ser e viver alienadas, manifestadas cotidianamente nas 

relações entre o Serviço Social e os demais atores profissionais, entre estes e a 

população usuária e, de forma mais ampla, entre o Estado e as classes sociais. 

O caráter ampliado dessas lutas, segundo Cardoso et al. (1997),  expressa um 

dos obstáculos à visibilidade dos resultados ou “produtos” do trabalho do Serviço 

Social. Segundo os autores lidamos e intervimos sobre relações sociais mediadas, 

quase sempre, por um contexto de carência, muitas vezes extrema, material.  

Os indicadores destes resultados ou “produtos” do trabalho são, por esta razão, 

mais qualitativos do que quantitativos. Devemos, pois, e com a máxima urgência, 

estabelecer os parâmetros para controle e visibilidade dos resultados de nosso 

trabalho. Se não o fizermos, o hiato criado por nossas dificuldades ou omissão, será 

preenchido pelos princípios e dispositivos de produtividade neoliberais do Estrado ou 

do empresariado.  

Portanto, compreender as particularidades do Serviço Social como 

especialização do trabalho coletivo requer apreensão do conjunto de características 

que demarcam a institucionalização e o desenvolvimento da profissão, isto é, tanto as 

determinações sócio-históricas de sua inserção na sociedade brasileira que perfilam 

o fazer profissional, quanto a herança cultural que vem respaldando as explicações 

efetivas pelo Serviço Social sobre as relações, sua prática, sua sistematizações e 

seus saberes (ABESS/CEDEPESS, 1997, p. 66-67). 

Esta exigência remete, pois, a um entendimento do Serviço Social que tem 

como “solo a história da sociedade”, visto ser daí que emanam as requisições 

profissionais, os condicionantes do trabalho e as respostas possíveis formuladas pelo 

corpo de profissionais (IAMAMOTO, 2005). “É o resgate dessa conjunção — rigor 

teórico-metodológico e acompanhamento da dinâmica societária — que permitirá 

atribuir um novo estatuto à dimensão interventiva e operativa da profissão” 

(CARDOSO et al., 1997, p. 67). 

O reconhecimento do caráter interventivo do Assistente Social supõe uma 

capacitação critico-analítica que possibilite a construção de seus objetos de ação, em 

suas particularidades socioinstitucionais, para a elaboração criativa de estratégias de 

intervenção comprometidas com as posições ético-políticas do projeto profissional.  
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Quanto ao Projeto Ético-Político do Serviço Social, pela centralidade do mesmo 

nos debates sobre o trabalho e a formação dos assistentes sociais, cabem aqui 

algumas considerações. 

Como visto, diante de novas demandas profissionais decorrentes do momento 

vivenciado, o Serviço Social almejava construir coletivamente um novo projeto 

profissional que expressasse os valores, funções e objetivos balizadores de um 

exercício profissional renovado, ao qual a categoria se propunha. Segundo Netto 

(1999, p. 56-95), 

 

os projetos profissionais também são estruturas dinâmicas, 
respondendo às alterações no sistema de necessidades sociais sobre 
a qual a profissão opera, às transformações econômicas, históricas  e 
culturais, ao desenvolvimento teórico e prático da própria profissão e, 
ainda, às mudanças na composição social da categoria. Em face de 
tudo isso, os projetos profissionais igualmente se renovam, se 
modificam. 

 

Nessa configuração, entende-se, a partir de Netto (2005), o projeto profissional 

como uma estrutura dinâmica que se transforma a partir de: modificações referentes 

ao quadro de necessidades sociais com as quais a profissão opera; transformações 

sociais, econômicas e culturais que ocorrem nos diferentes momentos históricos; 

alterações decorrentes do próprio processo de desenvolvimento da profissão. 

Significa dizer que a dimensão política é inerente ao projeto profissional e está 

diretamente relacionada aos projetos societários presentes e em disputa em um 

determinado momento histórico. Netto (1996, p. 117, grifo do autor) considera que, na 

segunda metade da década de 1990, o Serviço Social estaria marcado pela 

“agudização da luta ideopolítica” entre diferentes projetos profissionais e “pelas 

demandas profissionais imediatas” pressionadas pelas configurações e necessidades 

advindas do mercado de trabalho. As tendências de mudanças do espaço profissional 

estariam condicionadas pela redução da demanda de atividades, pelo imbricamento 

entre novas e tradicionais demandas dentro de um universo muito mais complexo e 

heterogêneo de usuários. Para o autor, o enfrentamento dessas questões se faria por 

meio da construção de novas competências, e não pela perspectiva corporativa, isso 

sem ignorar as exigências do mercado. Porém, as respostas seriam diferentes quando 

considerados os projetos profissionais coexistentes. 
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Assim sendo, o projeto profissional do Serviço Social refere-se a uma 

determinada concepção de profissão — de sua natureza e do seu papel —, que ela 

se propõe a desempenhar na sociedade da qual faz parte. 

O projeto profissional não é algo abstrato, tampouco fruto da ideia dos 

profissionais, mas sim resultado de um longo processo de estudos, discussões e 

construções teóricas, realizados pela categoria profissional e consubstanciado no 

aparato legal que dá sustentabilidade institucional à profissão, a saber: Código de 

Ética (1993)75, Lei de Regulamentação da Profissão (1993) e Diretrizes Curriculares 

do Curso de Serviço Social, regulamentada pela ABEPSS em 1996. 

Entretanto não é somente por meio da dimensão jurídica que este projeto 

materializa-se. Outras duas dimensões atribuem-lhe materialidade: a dimensão 

teórico-metodológica76 e a dimensão política77. 

Cabe destacar que a hegemonia conquistada em relação ao projeto profissional 

do Serviço Social não significa que este projeto esteja completo ou que seja unânime, 

conforme alerta Netto (2005, p. 291), 

 

[...] por uma parte, não se desenvolveram suficientemente suas 
possibilidades, por exemplo, no domínio dos indicativos para a 
orientação de modalidades de práticas profissionais (nesse terreno se 
tem muito que fazer); por outra parte, a ruptura do quase monopólio 
do conservadorismo no Serviço Social não suprimiu as tendências 
conservadoras e neoconservadoras. Pelo contrário [...] a 
heterogeneidade dos coletivos profissionais propicia, em condições de 

democracia política, a existência e a disputa entre projetos diferentes.   
 

                                                           
75 A aprovação do Código de Ética, em 1993, consolida a hegemonia do projeto ético-político orientado para a 

transformação, para a defesa intransigente dos direitos humanos e para uma conduta radicalmente democrática. 
O Código sustenta que a ética “deve ter como suporte uma ontologia social: os valores são determinações da 
prática social, resultantes da atividade criadora e tipificada no processo de trabalho” (CFESS, 1997, p. 15). Ao 
considerar o trabalho como categoria central na (re)produção da vida social, o Código revela a base objetiva de 
constituição das ações profissionais que, para Barroco (2005, p. 201), implicam “capacidades que, a partir da 
práxis, objetivam a sociabilidade, a consciência, a liberdade e a universalidade do ser humano genérico” (MIOTO; 
LIMA, 2009, p. 34). 
76 O Serviço Social brasileiro vem gerando uma bibliografia própria e tem, na expansão da pós-graduação, com 

seus cursos de mestrado e doutorado, iniciada na década de 70, um elemento impulsionador. É importante lembrar 
que a pós-graduação configura-se por definição como espaço privilegiado de interlocução e diálogo entre as áreas 
do saber e os diversos paradigmas teórico-metodológicos. Neste espaço, o Serviço Social brasileiro vem 
dialogando e se apropriando do debate intelectual contemporâneo no âmbito das ciências sociais do país e do 
exterior. Também neste espaço, o Serviço Social brasileiro desenvolveu-se na pesquisa acerca da natureza de 
sua intervenção, de seus procedimentos, de sua formação, de sua história e, sobretudo, acerca da realidade social 
e técnica do trabalho [...] obteve o respeito de seus pares no âmbito interdisciplinar e alcançou visibilidade na 
interlocução com as ciências sociais [...]. Foi durante esta década que o Serviço Social ganhou espaço no CNPq, 
como área de pesquisa (YAZBEK, 2000, p. 27-28). 
77 Em relação à dimensão política-organizativa, merecem distinção os fóruns de deliberação da profissão e as 
entidades que a representam, com destaque para o conjunto CFESS/CRESS, a Associação Brasileira de Ensino 
e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e a ENESSO. 
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Para Mioto e Lima (2009, p. 34), reconhece-se a legitimidade da disputa 

ideopolítica, uma vez que a categoria profissional faz parte de “um campo de relações 

heterogêneas onde indivíduos diferentes estão em interação”, expressando “origens 

e expectativas sociais diversas, condições intelectuais distintas, comportamentos e 

preferências teóricas, ideológicas e políticas variadas, etc.” Além disso, a categoria 

profissional  “é uma unidade não identitária, uma unidade de elementos diversos; nela 

estão presentes projetos individuais e societários diversos e, portanto, ela é um 

espaço plural do qual podem surgir projetos profissionais diferentes” (NETTO, 200578, 

p. 276 apud MIOTO; LIMA 2009, p. 34). Nessa compreensão, é legítimo que exista, 

em toda categoria profissional, um campo de tensões e de lutas, e que a afirmação 

de um projeto profissional no seu interior não suprima essas divergências e 

contradições.  

Nesse sentido, para Mioto e Lima (2009), o projeto ético-político pode ser 

entendido como um processo que se apresenta em contínuo movimento e que tem a 

liberdade como seu valor central. Liberdade, na compreensão destacada por Netto 

(1996), de escolher entre alternativas concretas de intervenção. A competência ético-

política dos assistentes sociais não fica restrita apenas à vontade política e à adesão 

a valores, mas se refere à capacidade desses profissionais de torná-los concretos por 

meio da apreensão, como uma unidade, das dimensões éticas, políticas, intelectuais 

e práticas (IAMAMOTO, 1999).  A partir desse processo, concretizam-se as 

atribuições e competências profissionais. 

 

3.3.1. As particularidades das Atribuições e Competência profissionais 

 

O exercício profissional do assistente social se dá em diferentes espaços sócio-

ocupacionais, nos quais o trabalho profissional assume formas e processos de 

organização particulares e distintos entre si, apresentando aos profissionais 

realidades sociais diversas que demandam respostas profissionais qualificadas e 

pertinentes. 

Em complexas relações e com diferentes sujeitos sociais é que o assistente 

social vai construindo seu fazer profissional, comprometido com o coletivo dos 

                                                           
78 Op. cit. 
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trabalhadores, procurando imprimir um significado social às ações desenvolvida na 

direção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Contudo, partindo da junção de questões como as transformações societárias 

típicas do capitalismo tardio, das demandas do mercado de trabalho e da cultura 

profissional, dentre as projeções realizadas por Netto (1996, p. 124) para a profissão, 

está a indicação “da necessidade de elaborar respostas mais qualificadas (do ponto 

de vista operativo) e mais legitimadas (do ponto de vista sociopolítico) para as 

questões que caem no seu âmbito de intervenção institucional”. Com isso, o autor 

sinaliza que “as possibilidades objetivas de ampliação e enriquecimento do espaço 

profissional [...] só serão convertidas em ganhos profissionais [...] se o Serviço Social 

puder antecipá-las”. Ele indica, ainda, que tais possibilidades tenderão a estar 

permeadas “por tensões e conflitos na definição de papéis e atribuições com outras 

categorias socioprofissionais” (MIOTO; LIMA, 2009). 

No Brasil, segundo Mioto e Lima (2009)79, os marcos indicadores da 

importância do debate sobre as dimensões técnico-operativas80 (envolvendo as 

atribuições e competências) explicitaram-se no final da década de 1990, por meio do 

processo de reflexão desencadeado e coordenado pelo Conselho Federal de Serviço 

Social (CFESS), a partir dos problemas enfrentados por agentes fiscais e pelas 

Comissões de Fiscalização (COFIs) para identificação das competências profissionais 

e para a distinção das atribuições privativas do assistente social. Essas reflexões 

também foram promovidas por meio das Oficinas Nacionais de Formação Profissional 

propostas pela Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social (ABESS), hoje 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), visando à 

implementação das novas diretrizes curriculares, cujo eixo central reside no trabalho 

profissional.  

Tais debates demonstram o caráter vital que o exercício profissional adquire 

como espaço revelador do projeto profissional, à medida que coloca em movimento 

ações pautadas nas competências e atribuições privativas do assistente social nos 

diferentes espaços sócio-ocupacionais.  Ao debater as competências e atribuições 

dos assistentes sociais presentes na Lei 8.662/1993, que serve de base para o 

                                                           
79 Material consultado pelas autoras: (CADERNOS ABESS 7, 1997; CADERNOS ABESS 8, 1998; TEMPORALIS 

1, 2000; CFESS, 2002). 
80 A dimensão técnico-operativa, de acordo com as diretrizes curriculares para os Cursos de Graduação em Serviço 
Social no Brasil, propostas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), forma, 
junto com as dimensões teórico-metodológicas e ético-políticas, o pilar da formação profissional para o exercício 
da profissão dos assistentes sociais. 
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instituto legal da profissão no Brasil, Iamamoto (2001) reafirma que tais competências 

e atribuições não podem ser desvinculadas dos processos sócio-históricos, mas 

devem ser consideradas no trato das novas demandas profissionais e do 

redimensionamento do espaço profissional decorrentes das configurações da 

sociedade contemporânea: a “radicalização das desigualdades”, as múltiplas 

disparidades, a primazia do capital financeiro e a recessão econômica mundial, que 

imprimem transformações significativas nas relações Estado-sociedade. As 

demandas profissionais e o reordenamento do espaço profissional estão 

intrinsecamente atrelados aos processos de reestruturação produtiva que envolvem a 

desregulamentação do trabalho e a organização dos trabalhadores, bem como estão 

marcados pelas lutas políticas travadas entre projetos societários antagônicos.  

Para Mioto (2000), discutir a dimensão técnico-operativa do Serviço Social 

implica reconhecer a sua complexidade dada pela diversidade de espaços sócio-

ocupacionais nos quais os profissionais transitam e pela própria natureza das suas 

ações nos diferentes âmbitos do exercício profissional, por exemplo, a proposição e a 

formulação de políticas sociais, o planejamento, a gestão e a articulação de serviços 

e programas sociais, ou o atendimento direto aos usuários em diferentes instituições 

e programas sociais. 

Concordando com Mioto e Lima (2009), o processo interventivo não se constrói 

a priori, ao contrário, faz-se no seu próprio trajeto, e essa construção não depende só 

do assistente social, mas também dos outros sujeitos envolvidos, dentre eles, o 

espaço sócio-ocupacional no qual o profissional está inserido e os destinatários das 

ações nele desenvolvidas. Dessa forma, as ações se revestem de inúmeras 

características que dificultam a sua própria apreensão e composição em termos de 

organização e produção do trabalho e do conhecimento. 

Ao reportar-me às dimensões da profissão, particularmente a dimensão 

técnico-operativa, deve-se relacioná-la à Lei de Regulamentação da Profissão de 

Assistente Social, Lei 8.662/93, pois esta define as atribuições e competências: 

 

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social:   

        I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto 
a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades e organizações populares;   
        II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e 
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com 
participação da sociedade civil;   
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        III - encaminhar providências e prestar orientação social a 
indivíduos, grupos e à população  
  IV - (Vetado);   
        V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais 
no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no 
atendimento e na defesa de seus direitos;   
        VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços 
Sociais;   
        VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir 
para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais;   
        VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração 
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com 
relação às matérias relacionadas no inciso II deste artigo;   
        IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em 
matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos 
direitos civis, políticos e sociais da coletividade;  
        X - planejamento, organização e administração de Serviços 
Sociais e de Unidade de Serviço Social;   
        XI - realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins 
de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração 
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.   

        

 Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social:   

        I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social;   
        II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social;  
        III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de 
Serviço Social;   
        IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social;   
        V - assumir, no magistério de Serviço Social, tanto a nível de 
graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam 
conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular;   
        VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de 
Serviço Social;   
        VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço 
Social, de graduação e pós-graduação;   
        VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo 
e de pesquisa em Serviço Social;   
        IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e 
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para 
Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes 
ao Serviço Social;   
        X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos 
assemelhados sobre assuntos de Serviço Social;   
        XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos 
Federal e Regionais;   
        XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades 
públicas ou privadas;   
        XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão 
financeira em órgãos e entidades representativas da categoria 
profissional. 
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Diante de tais determinações, percebe-se que várias competências e 

atribuições definidas na Lei estão relacionadas às funções de gestão, ou seja, 

planejamento, execução, monitoramento e avaliação, coordenação, direção, 

fiscalização, entre outras, que se expressam (em menor ou maior quantidade, 

individual ou conjuntamente) a partir das particularidades dos espaços profissionais e 

da qualificação profissional.  Assim sendo, o campo da gestão das políticas sociais é 

privilegiado para compreensão da intervenção profissional e atribuições e 

competências exigidas. 

 
3.3.1.1 A gestão (gerenciamento) enquanto atribuição e competência 

profissional 

 
 

As mudanças ocorridas na profissão nos últimos anos não ocorreram apenas 

pela vontade dos profissionais, mas, como visto, foram geradas por um contexto 

social, político e econômico que buscava a democratização da sociedade brasileira, a 

descentralização do poder do estado e a participação de novos sujeitos e movimentos 

sociais em direção à construção de políticas públicas. 

Dessa maneira, verifica-se que atualmente há um forte direcionamento das 

funções socioinstitucionais do Serviço Social não mais para execução de polícias 

sociais, mas para uma base organizacional situada na função gerencial, seja das 

próprias políticas, seja de seus serviços ou ainda de pessoas, no interior das 

organizações públicas, privadas e não governamentais. 

Considerado por Iamamoto (2005) como um campo a ser destacado, pelas 

suas especificidades e com novas configurações, a gestão (ou gerência) de políticas 

sociais públicas abre-se a um conjunto de especializações profissionais (assistentes 

sociais, sociólogos, cientistas políticos, educadores, administradores, etc.), indicando 

a tendência de “sobrepor a qualificação ao diploma”. Ou seja, segundo a autora, tende 

a ser a qualificação, demonstrada em um mercado competitivo, o que indica o melhor 

profissional para o exercício de funções requeridas e não o mero diploma. 

 

A abertura de fronteiras entre as profissões, fazendo que profissionais 
afins concorram ente si em um mercado restrito passa a exigir níveis 
aperfeiçoados de formação que possibilitem ao assistente social 
concorrer em igualdade de condições com um sociólogo, um cientista 
político, um pedagogo, na luta por posto de trabalho, participando de 
um mesmo processo seletivo (IAMAMOTO, 2005. p. 125). 
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Assim, a novas configurações da função gerencial vem exigindo um nível de 

conhecimento técnico bem mais amplo, tanto para a compreensão crítica das 

condições políticas em que estas exigências são colocadas — principalmente no que 

se refere ao desmonte das políticas sociais por parte do Estado —, como da 

fragilização dos direitos sociais (SARMENTO, 2000). 

Para Sarmento (2000), é preciso, portanto, uma apropriação crítica da função 

gerencial para poder compreender que o processo de reestruturação produtiva pelo 

qual passamos traz, no seu bojo, novas formas de gestão que, muitas vezes, 

atualizam as formas antigas de reprodução da forma de trabalho. O que antes era 

evidenciado como políticas compensatórias, hoje, é redirecionado por meio de alguns 

programas de qualidade e produtividade, e inclusive, de incentivo à participação. O 

autor sustenta ainda a necessidade das profissões inseridas na divisão social e 

técnica do trabalho de conhecerem e atualizarem-se para agir sobre as necessidades 

sociais, considerando que estas se transformam em demandas de trabalho para as 

profissões. 

Assim, o assistente social precisa ter clareza de que as novas exigências 

colocadas ao Serviço Social relacionadas à gestão, pela sua complexidade e 

especificidades, vão demandar uma reorganização da funcionalidade no exercício da 

profissão no âmbito da reprodução do trabalho. Dessa forma, constitui-se um novo 

espaço contraditório e desafiador ao exercício profissional. 

Vale destacar que administrar pessoas, recursos e serviços não é algo novo 

dentro do Serviço Social. Novo é o fazer profissional para além das ações antes 

voltadas e limitadas à execução de políticas sociais. 

Concomitante a isso, considerado a alta competição atual do mercado de 

trabalho, vários outros profissionais se capacitaram e ingressaram neste espaço 

organizacional, para garantir seu lugar no mercado à luz de novas tecnologias e 

proposições.  

Nesse espaço de concorrência do mercado de trabalho, mesmo com as 

alternativas que se fazem, o assistente social continua sendo requisitado como 

intermediador das relações empregador versus empregado, como mecanismo de 

ampliação da produtividade. Por isso, cabe a preocupação de César (1999), quando 

aponta que, dentre as novas formas de gestão, o assistente social sirva apenas de 

instrumento capacitador dos gerentes, em um cargo de assessor/consultor/supervisor, 
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abrindo espaço para que eles se apropriem do conhecimento do Serviço Social e este 

não perca seu espaço (SARMENTO, 2000). 

É preciso, portanto, reconstruir o perfil sociotécnico e ideopolítico do 

profissional de Serviço Social. Mas isso implica conhecimento do profissional sobre 

os contextos de gestão privada e pública, suas diferenças, especificidades e 

interações. E, mesmo assim, o Serviço Social precisa responder às especificidades 

locais sim, mas não pode adequar-se a um receituário, nem deixar-se ser excluído do 

quadro de serviço por indisposição ao estudo e capacitação intelectual, bem como 

falta de conhecimento de novas culturas e formas de trabalhar; pois o importante é a 

garantia dos direitos sociais e o conteúdo a ser repassado na formação de novos 

valores, contemplando a direção social apontada pelo projeto ético-politico da 

profissão. 

Conforme nos coloca Iamamoto (2005, p. 125),  

 
consoante os organismos internacionais, recomenda-se um “nova 
gerência pública”, distinta tanto do paradigma tradicional da 
administração pública burocrática, quanto do estilo de gerência nas 
organizações privadas. Diferentemente da “educação para os 
negócios”, considera-se que o treinamento para a vida pública 
apresenta exigências especificas. Requer conhecimento do contexto 
político e constitucional da gestão governamental; aprendizado para 
agir sob constante pressão política; habilidades para operar dentro de 
metas pré-fixadas por lei, em estruturas organizacionais sob controle 
do sistema jurídico.  

 

Iamamoto (2005), reportando-se a Kliksberg81 (1997), menciona que “trata-se 

de gerenciar organizações públicas que devem forjar um “Estado inteligente; de fazer 

frente à complexidade e à incerteza, de melhorar a qualidade dos serviços prestados 

aos cidadãos e de procurar o desenvolvimento humano e o desenvolvimento 

econômico”. Ao mesmo tempo, sustenta o autor, essa nova gerência deve contribuir 

para o aperfeiçoamento democrático, a obtenção de transparência nos atos do poder 

público e para instaurar um efetivo controle social mediante a participação dos 

cidadãos. 

 

 

                                                           
81 KLIKSBERG, B. O desafio da exclusão. Para uma gestão social eficiente. São Paulo: FUNDAP, 1997. 
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3.3.1.2 Os fundamentos das funções gerenciais no exercício profissional do 

assistente social 

 
 
É por meio das funções administrativas realizadas em organizações de Bem-

Estar norte-americanas que o Serviço Social se aproxima e se apropria das teorias 

administrativas para subsidiar a ação profissional. Cabe mencionar  que, como vimos 

no primeiro capítulo, a Escola Clássica de Administração teve como um dos seus 

pilares a Administração Científica de Taylor, determinante na organização do trabalho 

de grande parte das organizações norte-americanas, incluindo as organizações de 

Bem-Estar. A partir desta influência o Serviço Social, irá inserir no contexto da 

formação e da prática profissionais do Serviço Social brasileiro os conhecimentos 

utilizados pelas assistentes sociais norte-americanas.  

Para Friedlander82 (1971), a administração do Bem-Estar Social era chamada 

de “técnica indireta” ou “método de capacitação”. Como campo da prática profissional 

do Serviço Social, a administração do bem-estar se relacionava com outros campos 

de atuação (Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e Serviço Social de 

Organização de Comunidade). Baseava-se em um conjunto de conhecimentos e 

experiências especializados, sendo sua finalidade básica contribuir para prestar um 

serviço eficaz de ajuda a pessoas que necessitavam de auxílio econômico, social, 

emocional ou cultural. A administração de bem-estar social, enquanto uma função do 

Serviço Social, apropriava-se de conhecimentos básicos de outras profissões, tais 

como os da administração pública e da gerência comercial. 

Como na época o Serviço Social norte-americano tinha, na sua prática, ênfase  

nas agências sociais ou departamentos e divisões de organizações (de saúde,  como 

hospitais e clinicas; juizados, escolas, presídios, instituições correcionais e penais), 

para Friedlander (1971), era indispensável que o assistente social tivesse 

conhecimentos da administração do bem-estar. A administração do bem-estar social 

nas agências públicas tinha como uma de suas finalidades, nas palavras do autor, 

                                                           
82 Walter A. Friedlander (1891-1984). Professor de Bem-Estar Social da Universidade da Califórnia, Berkely. 
Professor, escritor, médico e líder da comunidade, as contribuições de Walter Friedlander para o campo de trabalho 
social e de educação eram influentes na época. Exerceu a advocacia brevemente, em seguida, foi nomeado para 
um cargo no Tribunal de Potsdam juvenil. Logo depois, foi eleito para o Conselho da Cidade de Berlim, um dos 
maiores e pobres distritos da cidade. Foi-lhe atribuída a supervisão sobre o bem-estar infantil municipal. A partir 
deste cargo, instituiu programas inovadores que serviam às necessidades de jovens desempregados, delinquentes 
juvenis e filhos de mães desempregadas e incapacitadas. Na mesma época, trabalhou no corpo docente da Escola 
de Berlim de Serviço Social. Disponível em: <www.socialworkhallofdistinction.org>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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colocar em execução a legislação social, ou seja, transformar leis, regras e 

regulamentos em provimento de benefício das pessoas. Nas agências sociais 

privadas e em outras organizações de caráter humanitário ou religioso, a 

administração do bem-estar social avaliava e colocava em execução os objetivos 

especiais da organização. Era o “processo de transformar a política social em serviços 

sociais e a utilização da experiência na avaliação e modificação da política social” 

(FRIEDLANDER, 1971, p. 333). 

A prática da administração de uma agência social, segundo Friedlander (1971), 

baseia-se nos princípios e técnicas de administração em geral (taylorismo, fayolismo 

e fordismo), sobretudo da administração pública e gerência comercial, mas tinha por 

fim as tarefas especificas do Serviço Social, como definir e resolver problemas, e 

satisfazer às necessidades humanas. Um competente executivo de uma agência 

social deveria possuir um conhecimento diferente do que é exigido pelo comércio ou 

pela indústria, baseando-se em uma educação técnica e nas experiências 

acumuladas em Serviço Social. O administrador de uma agência social, segundo o 

autor, deveria compreender a filosofia, os objetivos e as funções do Serviço Social, 

seus métodos de diagnóstico social, de análise e síntese das necessidades dos 

indivíduos ou grupo, e as generalizações para mudança ou desenvolvimento de 

funções e objetivos da agência. O administrador precisava estar consciente das 

necessidades humanas dos clientes e dos membros do grupo e do complexo 

entrelaçamento cliente e assistente social de caso ou de grupo, bem como das 

funções sociais da agência de bem-estar, sua estrutura organizacional e dos 

importantes recursos da comunidade. Precisava saber como o desafio do Serviço 

Social enriquecia o assistente social em sua vida profissional e pessoal e influenciava 

seu relacionamento com seus clientes, colegas e supervisores.  

A função administrativa do diretor de agência social, pública ou privada, 

segundo o autor, exigia uma liderança criadora baseada em uma consciência social 

altamente desenvolvida e vital compreensão do papel do Serviço Social em uma 

sociedade democrática. A habilidade administrativa do diretor deve conseguir total e 

entusiástica cooperação do todo o pessoal; deve ser capaz de partilhar com o pessoal 

as ideias técnicas, de planejar para melhoria dos métodos e operações, orientando o 

desenvolvimento de novas abordagens do serviço, de acordo com o interesse dos 

clientes.  
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A função principal da administração do Serviço Social é de pôr em execução a 

política social que foi determinada para a atuação da agência. Também é função 

interpretar suas operações, funções e política social para o público, a fim de as 

pessoas compreenderem a necessidade e o valor do seu trabalho. Outra função 

destacada por Friedlander (1971) refere-se à angariação e à distribuição dos recursos 

financeiros da agência social. No caso da agência pública, o administrador tem de 

preparar o orçamento para aprovação e dotação pelos legisladores com o Conselho 

Municipal, o corpo de supervisores, a Assembleia Estadual ou o Congresso Federal. 

Em uma agência privada, o diretor tem não só de submeter ao Conselho de diretores, 

como também de justificar, frequentemente, suas necessidades ao comitê e conselho 

do caixa local da comunidade ou à federação da campanha de levantamento de 

fundos para a atuação da agência voluntária na área. Em ambos os casos, é 

necessário estabelecer um eficiente e seguro sistema de registro, de contas e de 

prestação de contas das despesas da agência. Esses documentos devem mostrar 

claramente as despesas das funções que lhe foram destinadas e provar a 

necessidade dos gastos de acordo com a política adotada pela organização de bem-

estar. (FRIEDLANDER, 1971). 

Para realizar essas atribuições administrativas, o diretor e os assistentes que 

ocuparem posições de responsabilidade na administração do Serviço Social 

necessitam de um perfeito conhecimento da filosofia do Serviço Social, do histórico e 

da estrutura da organização, da função da prática do Serviço Social na comunidade, 

inclusive dos três seguintes conceitos: 

 
 Compreensão dos princípios do relacionamento que se aplicam a 

indivíduos e grupos; 

 Compreensão da totalidade do processo de administração do Serviço 
Social, com suas implicações particulares para com os clientes, a 
comunidade e o pessoal; 

 Compreensão das funções características da agência social em 
causa, com referência à cooperação dos serviços de bem-estar na 
comunidade e do impacto de sua atuação na sua tarefa de transformar 
a política social estabelecida em serviços sociais úteis aos seus 
clientes e à comunidade (FRIEDLANDER, 1971, p. 337). 

 
 

No Brasil, é com a assistente social Balbina Ottoni Vieira que será possível 

compreender como o Serviço Social vai se aproximar das teorias administrativas para 

subsidiar a prática profissional dos assistentes sociais. 



185 

 

Vieira (1979) vai se apropriar dos conhecimentos produzidos por autores norte-

americanos sobre a administração das organizações de bem-estar e orientar a prática 

dos assistentes sociais brasileiros. Assim, a partir de sua produção teórica, foi possível 

compreender como esse tema permeou os fundamentos da prática profissional dos 

assistentes sociais desde o surgimento da profissão no Brasil. 

Na produção consultada, consta a seguinte definição para o termo Administração: 

 

Administração é o meio pelo qual se determinam as finalidades de uma 
organização, se planeja a maneira por que são atingidas estas 
finalidades e se executa e controla o que foi planejado. 
Administração é a coordenação e integração de todos os recursos 
humanos e materiais necessários à consecução dos objetivos de 
qualquer tipo de organização, a fim de que necessidades individuais, 
grupais, organizacionais e do meio ambiente sejam atendidas 
(VIEIRA, 1979, p. 98). 

.  

Influenciada pela produção teórica norte-americana e pelos estudos de Fayol, 

para Vieira (1979), a administração de qualquer organização tem por função cinco 

operações básicas: planejar, executar, controlar, coordenar e avaliar. 

Para a autora, essas funções encontram-se nos três níveis hierárquicos, 

havendo, no entanto, ênfase em uma delas, de acordo com os objetivos de cada nível. 

Assim, ao nível institucional, dá-se ênfase ao planejamento e à avaliação da política 

da organização. Ao nível gerencial, enfoca-se a aplicação da política, por meio das 

funções gerenciais, e, ao nível estratégico, coloca-se em destaque a 

operacionalização dos programas e projetos, por meio da supervisão e controle da 

gerência (VIEIRA, 1979). 

Segundo a autora, para a eficiência de qualquer trabalho, exige-se que cada 

um saiba exatamente o que fazer: deve haver uma divisão do trabalho e uma definição 

de funções. Para isso, a autora distingue três níveis hierárquicos: Nível institucional 

ou superior, em que se encontram as funções de planejamento da política da 

organização, tomada de decisões e programação geral e avaliação do plano da 

organização. Nesta esfera, situam-se os órgãos deliberativos, os trabalhos de 

pesquisa e de planejamento. O Serviço Social, quando inserido neste nível, é visto 

como uma “macroatuação”. Nível intermediário ou gerencial, superintende e 

controla os programas e projetos, e organiza a aplicação das decisões do nível 

institucional.  

 



186 

 

A gerência é uma atividade levada a efeito pelo exercício de 
determinado número de funções, pelo uso dos instrumentos básicos 
de Administração e pelo desempenho do papel do gerente, através de 
um comportamento que todos aqueles envolvidos nas transações da 
empresa esperam dele. Essa atividade gerencial consiste, em linhas 
gerais, em obter resultados por intermédio de pessoas. De maneira 
mais especifica, pode ser considerada como o processo ou maneira 
de fazer uso dos recursos humanos e materiais, em unidades de 
trabalho, previamente organizadas e capazes de atuação dinâmica, a 
fim de que os objetivos organizacionais sejam alcançados de modo a 
satisfazer as necessidades dos diversos públicos da empresa 
(VIEIRA, 1979, p. 110).  

 

Nível de execução ou estratégico: operacionaliza, junto à clientela, os 

programas e projetos, de acordo com os objetivos da organização. Situam-se aí os 

profissionais técnicos o os funcionários administrativos. Os níveis gerenciais e 

estratégicos constituem a “microatuação” do Serviço Social (p. 110-111, grifo nosso). 

Vieira (1991) vai destacar as seguintes funções gerenciais: 

 

Planejar: é o processo de tomar decisões para operacionalizar a 
política: compreende o estabelecimento de objetivos a médio e curto 
prazo, desenvolvimento de programa e projetos, e fixação de 
procedimentos específicos para implementação de cada um, e baseia-
se sobre o plano estabelecido pelo nível institucional. Este plano se 
desdobra em programas e projetos planejados pelo nível gerencial. O 
programa constitui-se no desdobramento do plano e sua aplicação 
dentro do âmbito e prazo menor, prevendo-se, em termos 
quantitativos, as medidas ou atividades a serem utilizadas. Define-se 
projeto como a menor unidade de ação ou atividade que se possa 
planejar, avaliar em separado e administrativamente implantar. Um 
projeto é um trabalho completo com finalidade determinada, incluindo 
planejamento, execução e avaliação, podendo, uma vez terminado, 
prosseguir com modificações, seja como novo projeto, seja como 
atividade permanente. Os projetos podem ser individuais, em equipe 
ou em cooperação ou colaboração, nos quais reúnem vários grupos 
representativos da comunidade ou várias organizações.  Os projetos 
podem ser a curto, médio ou longo prazo; quando a longo prazo, em 
geral se subdividem em etapas, podendo cada uma delas, por sua vez, 
constituir-se em subprojeto. 
Organizar: é criar “uma estrutura formal dentro da qual as atividades 
organizacionais serão levadas a efetivo”. Realiza-se através de 
unidades de trabalho, relacionamento entre estas e delegação de 
autoridade e encargos, assim como estabelecimento de uma linha 
hierárquica ou de comando. Refere-se à implementação e realização 
dos programas e projetos de trabalhos, determinando-se as funções 
do pessoal profissional ou leigo, sua seleção e orientação, divulgação 
dos trabalhos e intercâmbio com a comunidade. 
Dirigir: é orientar o elemento humano de maneira conjugada; é o 
estabelecimento de uma filosofia a respeito deste elemento, bem 
como “supervisar”, ou seja, ajudar o elemento, oportunidade para 
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realizar-se como profissional ou como trabalhador, encontrando no 
trabalho satisfações pessoais e profissionais, e a convicção de estar 
associado a uma obra comum. 
Controlar: é verificar permanentemente as realizações, para que 
estejam de acordo com os padrões e/ou objetivos previamente 
estabelecidos. Controlar inclui a coordenação, cooperação, avaliação 
dos trabalhos e controle financeiro e contábil. A coordenação se faz 
em dois sentidos: horizontal entre os serviços, as equipes ou os 
profissionais, e vertical, entre níveis institucionais, gerenciais e 
estratégicos. 
Avaliar: é julgar o resultado de um trabalho ou programa em relação 
aos objetivos que se deseja atingir. Avaliação implica no exame dos 
resultados do trabalho e na utilização desse exame para o 
planejamento do trabalho no futuro. É, portanto, um olhar para trás e 
um “olhar para frente”. Para avaliar é necessário determinar: a) 
critérios de avaliação; b) os indicadores que possam mostrar a 
eficiência dos programas ou dos projetos; c) comparar os dados com 
os critérios estabelecidos. 
Treinar e desenvolver o pessoal: é uma das mais importantes 
preocupações da gerência, que se realiza através de um conjunto de 
procedimentos sistemáticos, de modo que o comportamento daí 
resultante leve maior eficiência e eficácia no alcance dos objetivos 
organizacionais e, se possível, individuais.  
Tomar decisões: trata-se de “um processo mental, mediante o qual, 
habitualmente, o gerente escolhe entre alternativas os objetivos e/ou 
meios para consecução destes”. Engloba todas as demais funções 
citadas e envolve o exame dos problemas, desenvolvimento de 
análises alternativas, implementação e execução da escolha feita 
(p.112-122). 

 

 Ainda continuando com a autora, a gerência consiste em um processo e não 

apenas em um conjunto de técnicas. Para o ela, esse processo precede 

conhecimentos quanto à finalidade, aos objetivos da organização e às pessoas que 

vão realizá-los. A maneira de relacionar estes dois elementos é que constitui, para a 

autora, a natureza do processo que não pode ser rígido e mecânico, sobretudo em 

uma organização social. Ressalta que se trata de um processo essencialmente 

humano e dinâmico de pensar, planejar e agir, intimamente ligado à organização como 

um todo. É um sistema de trabalho com indivíduos no propósito de definir fins, 

promover relações dentro da organização, distribuir responsabilidades, dirigir e avaliar 

programas e projetos. 

Dentro dos limites de seu tempo e das influências teóricas da administração 

clássica, que priorizava a funcionalidade das organizações então presentes na 

produção do Serviço Social norte-americano, percebe-se a preocupação da autora 

com o caráter processual da função e com a rigidez da forma como os serviços eram 

prestados pelas organizações sociais. 
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Além das funções gerenciais que poderiam ser exercidas por assistentes 

sociais em organizações, Vieira destaca os trabalhos de assessoria e o de assistência 

técnica, trabalhos estes considerados pela autora especializados, exigindo do 

profissional maior conhecimento dos processos e técnicas do Serviço Social, entre 

outros conhecimentos. Esta capacitação lhe oportunizaria ocupar cargos estratégicos 

dentro da organização. 

Segundo a autora, o “Assessor em Serviço Social”, em uma organização, teria 

a função de auxiliar o administrador no estudo, planejamento e avaliação do trabalho. 

Não exerceria função executora ou de direção, entretanto colaboraria para que fossem 

realizadas com eficiência. Por sua capacidade técnica, quando ocupa uma posição de 

assessor, o assistente social assessor poderia contribuir para interpretação e análises 

dos problemas sociais pertinentes ao campo de trabalho das organizações. 

Quanto à assessoria técnica83, segundo Vieira (1979), constitui-se uma 

atividade profissional de estudo, orientação e proposição dada aos órgãos estaduais 

ou regionais para promover o contínuo aperfeiçoamento dos serviços de bem-estar, 

baseando-se na leis e nos regulamentos das organizações; ocupando-se com os 

problemas e dificuldades encontrados pelas organizações, ajudando-as a estudar 

esses problemas e dificuldades para escolher e aplicar as soluções adequadas (p. 

127). 

O assistente técnico, em determinadas atividades, utiliza-se da assessoria para 

exercer suas atividades de planejamento, organização e avaliação junto à 

organização, e quando participa de atividades de supervisão junto aos técnicos que 

realizam os trabalhos, na perspectiva de orientação, treinamento e aperfeiçoamento 

dos trabalhos realizados. 

Como afirma Vieira (1979), assessoria e assistência técnica são funções em 

que o assistente social não lidaria diretamente com a clientela e sim junto à chefia na 

função de acompanhamento da gestão. Assim, o assessor teria uma função ampliada 

no planejamento e na avaliação, e, consequentemente, maior influência na 

organização. Portanto, Vieira destaca que estas funções requeriam dos assistentes 

sociais uma especialização nos processos de Serviço Social, ou seja, um 

conhecimento profundo das técnicas específicas da profissão. 

                                                           
83 A ONU define a Assistência técnica como o “auxílio dado por técnicos altamente qualificados e durante um 

tempo determinado a governos que a solicitam para organizar ou reformular programas ou serviços de bem-estar, 
demonstrar técnicas ou treinar pessoal” (VIEIRA, 1979, p. 126-127). 
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Finalizando, esta contextualização demonstra o que já foi mencionado por 

Sarmento, de que o cuidado com a função gestão não é algo novo no campo do 

Serviço Social, pois, enquanto atribuição do assistente social, está presente nas 

primeiras demandas apresentadas à profissão, ainda que se servindo 

majoritariamente da teorização geral existente ao tempo de seu aparecimento. 

 Ao longo da sua trajetória histórica, vem se solidificando e assimilando as 

proposições (conservadoras e progressistas) de cada momento vivenciado, em sua 

área própria e nas demais, em diferentes organizações.  

 Assim, por um lado, para os profissionais da atualidade,  apresenta-se  a 

exigência do  reconhecimento da importância dessa competência entre as atribuições, 

desde o início do exercício profissional do Serviço Social no Brasil, e, por outro , 

admite-se  o grande desafio de lidar com o profundo conteúdo tecnicista e burocrático 

presente em determinadas atividades vinculadas à gestão de políticas sociais. 

Partindo das demandas apresentadas por diferentes municípios brasileiros é que 

iremos buscar compreender tais desafios.  
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4 A GESTÃO NAS DEMANDAS PROFISSIONAIS EMERGENTES: UMA 

REFLEXÃO A PARTIR DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE 

 

A Constituição Federal de 1988 impôs novos desafios às instituições 

democráticas, especialmente os de efetivação dos direitos fundamentais e dos direitos 

sociais, de descentralização federativa, e de atuação articulada entre os três Poderes 

do Estado brasileiro: Executivo, Legislativo e Judiciário. São desafios que, para ser 

superados, exigem ampla concertação entre agentes públicos e sociedade. 

Como demonstrado no capitulo 2, o processo de descentralização e 

regionalização transferiu aos municípios deveres e responsabilidades que antes 

correspondiam ao Governo Federal e, principalmente, aos governos estaduais. 

Ampliaram-se a autonomia e o poder de decisão municipal para a definição de ações 

estratégicas ao enfrentamento dos problemas e necessidades locais. Entretanto, 

diante da complexidade desta conjuntura, aos municípios é exigida uma gestão mais 

qualificada. 

Com aumento de responsabilidades dos municípios, iniciou-se também o 

fortalecimento financeiro e político. Esse processo esteve estreitamente ligado ao 

objetivo mais amplo de reforma do Estado e de redemocratização do país, baseado 

no argumento de que a descentralização da gestão pública seria o caminho mais 

adequado para aumentar a eficiência no uso dos recursos, a eficácia das políticas 

públicas, a transparência das decisões e a geração de condições propícias à 

responsabilização dos governantes perante seus cidadãos. 

Contudo, o processo de descentralização trazido pela Constituição de 1988 

ocorreu de forma desordenada e, muitas vezes, impositiva. Este desequilíbrio foi 

agravado pelo concomitante aumento das responsabilidades do Estado, devido à 

universalização dos direitos da cidadania e à instituição da Seguridade Social. Na 

ausência de definições claras sobre como reparti-las, coube ao governo federal o 

financiamento dessas novas responsabilidades na forma de contribuições sociais, 

conforme discutido no capítulo 3. 

Assim sendo, pode-se afirmar que as reformas administrativas do Estado 

brasileiro, particularmente as implementadas pelos governos Fernando Collor e 

Fernando Henrique Cardoso, que têm na descentralização um dos eixos 

estruturantes, impactou significativamente as práticas institucionais de gestão nos três 

níveis de governo, particularmente nos 5.565 municípios brasileiros. 
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Estes impactos, além de alterações político-administrativas, perpassam por 

questões relacionadas às habilidades técnicas dos profissionais envolvidos com a 

gestão de políticas sociais públicas. Por envolverem, na maioria das vezes, questões 

de financiamento público, nem sempre suficientes, dentre as habilidades exigidas, os 

profissionais têm de se apropriar de um vasto conhecimento e domínio dos principais 

elementos da gestão: planejamento, assessoramento, monitoramento e avaliação de 

políticas, programas, projetos sociais e serviços. 

Todavia, Barbosa (2004) ressalta que estas novas práticas de gestão, se não 

forem acompanhadas de um debate político, correm o risco de retrocederem e 

retomarem as velhas formas de tecnificação das políticas sociais iniciadas no 

processo de modernização conservadora do final dos anos 1960, ampliando a zona 

de consenso em torno de sua legitimidade — da gestão — via despolitização das 

práticas sociais. Neste contexto, os direitos sociais, segundo a autora, “passam a ser 

abordados tecnicamente, dependendo mais da adequada aferição da realidade, 

mediante delimitação dos focos essenciais de atenção pública, do que de projeto 

político de enfrentamento das desigualdades sociais e da exploração capitalista” (p. 

53). 

Diante dessas questões, ganha relevância o discurso administrativo 

racionalizador formalista que faz equivaler, nas palavras de Barbosa (2004), “direito e 

consumo de serviços”. As políticas sociais, segundo a autora, tendem a ser abordadas 

não como direito, mas como consumo, colocando em cena o consumidor de serviços 

em vez do sujeito coletivo de direitos. E, nesses termos, os programas sociais podem 

ser terceirizados, privatizados ou extintos (CHAUÍ, 200184 apud BARBOSA 2004). 

Dentro da perspectiva de reestruturação do setor produtivo, para maior 

eficiência, argumenta-se que seria necessário dotar o Estado de novas formas de 

intervenção, com estruturas mais ágeis, nas quais a competição tivesse papel-chave, 

o que levaria a uma administração profissional eficiente orientada às demandas. A 

aproximação com o mercado privado seria, então, a condição para influenciar o 

Estado com parâmetros técnicos de gestão eficiente e de qualidade (PEREIRA, 1998). 

A razão técnica se transforma na razão universal, despolitizando as questões que 

colocam em jogo o pragmatismo, por meio de uma concepção imediata dos processos 

que atravessam as políticas sociais (BARBOSA, 2004). 

                                                           
84 CHAUÍ, M. Escritos sobre a universidade. São Paulo: UNESP, 2002. 
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De certo modo, para Barbosa (2004, p. 56, grifo da autora), o “pensamento 

único” da era neoliberal repercutiu no meio administrativo governamental com a 

versão gerencial a ponto de ser difundida como parâmetro natural de eficiência e 

resolutividade. Enquanto um conjunto de práticas muitas vezes dissociadas, esta 

versão da gestão (gerencial), foi pouco a pouco conformando o novo idioma 

governamental sustentado no viés meritocrático, que, segundo a autora, distingue elite 

de sábios e os legitima na processualidade das políticas sociais, reiterando o 

oligarquismo característico da tradição sociopolítica brasileira. Se esvaziada da 

política, a gestão se fecha à autorreprodução do discurso competente e se restringe 

à execução de manuais. “A gestão não se presta à avaliação pública e ao 

conhecimento institucional crítico e, portanto, à efetiva inovação das práticas” (p. 56). 

Assim, são complexos os desafios diante dessa forma de gerir o Estado 

brasileiro. A gestão, desse modo, ao contrário do que está sendo preconizada, deve 

transformar-se em um instrumento com potência para desencadear no conjunto dos 

trabalhadores, em especial no assistente social, um processo de reflexão e revisão de 

suas práticas que encaminhe para a superação do cumprimento de tarefas 

fragmentadas, burocratizadas, centradas no desenvolvimento de procedimentos 

isolados. 

A esses desafios, outros irão se juntar. Como parte constitutiva desse processo 

e sofrendo todas as alterações históricas vivenciadas, coube ao assistente social, 

particularmente nas últimas décadas, como demonstrado no capítulo 3, se 

(re)qualificar para responder às exigências no desempenho de novas (e velhas) 

atribuições e competências relacionadas à gestão das políticas sociais públicas.  

Para dar visibilidade aos desafios presentes nesse “processamento do 

trabalho”, nos dizeres de Iamamoto (2009), abrindo a possibilidade de compreendê-lo 

buscaram-se, como meio privilegiado de investigação, os editais de concursos 

públicos para contratação de assistentes sociais, realizados em diferentes municípios 

do país. Tratou-se de visualizar a centralidade da gestão no exercício profissional do 

assistente social, a partir da especificação das demandas hoje colocadas aos 

profissionais, quando se trata de sua contratação para trabalhar com a gestão de 

políticas sociais operacionalizadas nesses locais. Ou seja, a fim de verificar como a 

gestão se expressa no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais, e o reflexo deste 

contexto para a formação profissional. 
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Mesmo ciente de certos limites do material utilizado como fonte de pesquisa, o 

edital de concurso, não se pode desprezá-los. A forma de ingresso no serviço público, 

determinada por lei, é o concurso público, e este é publicizado por meio de editais. 

Neles, estão contidas as competência e atribuições exigidas, reflexo do que está 

previsto nos documentos oficiais que regem a gestão de pessoas nas organizações 

públicas municipais, tais como: Lei Orgânica; Estatuto do Servidor Público; Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários85, e demais leis e documentos complementares. Como 

documento essencial na organização e realização do concurso público (BORGES, 

2009), o edital determina regras a que se submeterão tanto candidatos quanto 

administração pública. Embora se possa considerá-lo a lei do concurso, essa 

normatização deve obediência aos princípios constitucionais, às normas 

administrativas, especialmente a razoabilidade, bem como às especificidades do 

concurso e da função pública que se pretende preencher, o que, segundo Borges 

(2009), nem sempre se verifica na prática administrativa. 

Os editais de concursos públicos, conforme esclarece o autor, devem trazer 

como previsão, além da legislação aplicável: a nomenclatura e o quantitativo das 

funções oferecidas, descrição sumária das atividades, seu regime jurídico, 

remuneração inicial e, quando houver, jornada  de trabalho, local, data e horário para 

realização das inscrições, em prazo razoável, documentação necessária, requisitos 

para provimento nas funções, os quais devem ser expostos detalhadamente e guardar 

relação com as atribuições das funções a serem preenchidas, bem como a época de  

sua comprovação. Se é certo que o acesso às funções públicas requer o atendimento 

de requisitos predeterminados, não menos válida é a assertiva de que tais requisitos 

devem  ser compatíveis com o próprio exercício e a natureza da função, sob pena de 

configuração  de seu caráter discriminatório, preceito que direciona a conduta tanto 

do administrador público quanto do legislador, em obediência ao princípio da 

                                                           
85 Os planos de cargos e salários existentes nos municípios, muitas vezes com outras nomenclaturas (Plano de 

Carreira e Remuneração, Plano de Cargos, Carreiras e Salários, etc.), são instrumentos norteadores do sistema 
de Administração de Carreiras do Poder Executivo Municipal e parte integrante de gestão de pessoas da 
instituição. É um instrumento eficaz no estabelecimento de uma estrutura funcional coerente, proporcionado uma 
sistemática que facilite revisões periódicas, permitindo à Administração adequar os cargos e salários à evolução 
de sua estrutura organizacional a realidade. Também estabelecem funções e responsabilidades o que auxiliará, 
por sua vez, a racionalização e simplificação do trabalho. Tornaram-se obrigatórios com a CF/88, conforme art. 39: 
“A União, os estados, Distrito Federal e municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico e 
planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”. 
Por se tratar de uma tarefa complexa, a construção dos planos requer planejamento, vontade política e 
administrativa, e envolvimento ativo dos servidores e demais atores envolvidos, pois é uma medida que provoca 
impactos nas pessoas e no desempenho da organização pelos seus efeitos e consequências. 
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razoabilidade e ao objetivo fundamental da república, prescrito no art. 3° da CF/88, de 

não discriminação. 

A realização de concurso público, para selecionar o candidato que mais se 

enquadre às exigências da função pública a ser preenchida, é um dos instrumentos 

— que têm como fundamento os princípios — colocados à disposição da 

administração pública para fazer valer as garantias democráticas e os preceitos 

constitucionais (BORGES, 2009).  

Dos 417 editais encontrados, disponibilizados na internet, as áreas que mais 

requisitaram assistentes sociais estão assim distribuídas: assistência social (34%), 

saúde (7%), assistência social e saúde (8%), áreas diversas86 (14%). Além dessa 

distribuição, em 16% dos editais constam descrições de atividades e atribuições 

genéricas, sem mencionar uma área específica de trabalho, ou mencionam a Lei de 

Regulamentação da Profissão Lei nº 8662/93, especialmente os artigos referentes às 

competências e atribuições. Por fim, 21% dos editais não continham nenhuma 

especificação quanto à área e às atividades a serem desenvolvidas pelos 

profissionais. 

Em relação ao perfil dos municípios, 12,23 % dos municípios possuem até 

5.000 habitantes; 17,27 %: de 5.001 a 10.000; 25,66%: de 10.001 a 20.000; 24,70%: 

de 20.001 a 50.000; 9,83%: de 50.001 a 100.001; 7.91%: de 100.001 a 500.000; e 

acima de 500.000: 2,40%  

Este perfil, além de comprovar os dados apresentados nos últimos censos 

(IBGE 2000 e 2010), de que o país é composto, na sua maioria, por municípios de 

pequeno porte, demonstra que são estes municípios que mais estão requisitando 

assistentes sociais. Este dado pode ser um determinante nas ações profissionais, cuja 

forma estará refletida nos achados da pesquisa dos editais.  

Como visto, a forma de divisão dos recursos financeiros arrecadados pelo 

governo federal tem a população (número de habitantes) como fator fundante. Assim, 

há uma dependência, da maioria dos municípios, das transferências de recursos 

federais, o que pode ser determinante na condução da gestão. Aliado a fatores como 

a disputa por recursos fiscais e as dificuldades de manter a arrecadação tributária 

                                                           
86Em alguns editais, constam a necessidade de contratação de assistente sociais para trabalharem em diversas 

áreas, tais como: assistência social, saúde, educação, habitação, sociojurídico, seguridade social, meio ambiente, 
cultura, agricultura e pesca, desenvolvimento urbano, organizacional, recurso humanos, criança e adolescente, 
serviço social do luto, previdência social, infância e juventude, apenados, adoção, medida socioeducativa, 
reabilitação. 
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como consequência da recessão, da inflação e da sonegação, os governos municipais 

têm sérias dificuldades na operacionalização das políticas sociais. Como não 

conseguem responder às demandas dos seus munícipes, passam a negligenciá-las, 

transferindo, muitas vezes, responsabilidades para municípios maiores. Neste 

contexto, o assistente social pode contribuir para a permanência ou alteração da forma 

de gerir tais políticas. 

Dentre as áreas mencionadas, duas (considerando os percentuais 

demonstrados) merecem destaque, pois são determinantes nas demandas, e assim, 

serão as áreas priorizadas neste estudo: A Política Nacional de Saúde (1990), a qual, 

por meio do SUS, vai consolidar as ações previstas na política e, que, por seu 

pioneirismo e amplitude de atendimento, serviu de referência para as demais políticas 

quando se pensa em um sistema público de atendimento descentralizado, integral e 

equânime; e a Política Nacional de Assistência Social (2004), seguida da constituição 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que configurou particularidades para 

o exercício profissional, principalmente com a instalação dos Centros de Referência 

de Assistência (CRAS) e Centros de Referencias Especializados de Assistência Social 

(CREAS).  

Desse modo, segundo Almeida e Alencar (2011), cada política, além de possuir 

dinâmicas próprias, produz interfaces em relação aos processos de trabalho 

institucionais, envolvendo diferentes profissionais, dentre eles o assistente social, nas 

tramas cotidianas das cidades onde as políticas públicas, enquanto formas de 

enfrentamento da questão social, materializam-se como espaços de trabalho e de 

disputas políticas, de desenvolvimento e de tecnologias de intervenção social e de 

sociabilidade. 

Estas considerações são pertinentes para que se possa analisar e nos 

aproximar da construção de propostas de intervenções quanto ao trabalho de gestão 

nos CRAS, CREAS e demais projetos e programas de responsabilidades do SUAS, 

bem como nos programas operacionalizados pelo SUS, como a Estratégia Saúde da 

Família, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs), os Centros de 

Atendimento Psicossocial (CAPSs), entre outros. Esse conjunto de questões 

encontra-se articulado à reflexão acerca do trabalho relacionado à gestão enquanto 

parte constitutiva do trabalho do assistente social, dentro de uma perspectiva de 

constituição das práticas sociais, de forma a possibilitar a consolidação de um corpo 
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de conhecimento necessário ao desenvolvimento de práticas gestoras (dentre outras 

necessárias), na direção de uma integração de saberes e ações. 

Assim, tem-se, para o desenvolvimento desta investigação, o pressuposto de 

que o exercício da gestão pode se constituir enquanto uma potente ferramenta de 

ação para a (re)construção de processos de trabalho na direção da defesa dos direitos 

dos usuários que buscam os serviços do SUAS e SUS. 

Portanto, a gestão, neste estudo, está sendo considerada em sua dimensão 

estratégica para a transformação dos processos de trabalho no nível local, e nesse 

sentido, seu papel é fundamental na articulação das relações entre os trabalhadores, 

nas dimensões do trabalho (ético-político, teórico-metodológico, técnico-operativo) e 

no contexto onde se insere. 

A gestão, nesta dimensão, passa a ser não apenas a instância responsável por 

planejamento, organização, coordenação e controle, mas, também, pela mobilização 

e pelo comprometimento dos assistentes sociais na organização e produção de 

serviços que atendam de fato às necessidades apresentadas pelos usuários do SUAS 

e SUS. 

Nessa direção, não podemos esquecer que a gestão implica no exercício de 

poder dentro destes serviços. E, assim sendo, em seu exercício cotidiano, cabe à 

gestão, ou às instâncias de gerenciamento, a possibilidade de tomada de decisão, de 

exercício de poder nas dimensões: técnica, administrativa e política (TESTA, 1992, 

1995). 

O poder técnico se define a partir dos conhecimentos acumulados pela 

categoria profissional e necessários em quaisquer dos níveis de funcionamento do 

SUAS e SUS. É a capacidade de gerar, aceder e lidar com a informação de 

características diferentes, podendo recorrer a diversas formas de conhecimento 

formal ou informal, cientifico ou popular, da administração, da assistência social, da 

saúde e de outras disciplinas. O poder administrativo corresponde ao 

desenvolvimento de atividades enquanto processos que se apropriam, manejam e 

distribuem recursos (financeiros, materiais, humanos), para atingir os objetivos 

propostos ao desenvolvimento do trabalho. Já o poder político refere-se à capacidade 

de mobilizar grupos sociais, articular interesses, transformar as necessidades e 

reclamações em demandas (MISHIMA, 2003, p. 92). 

Cabe destacar que, independente da caracterização que o poder possa 

assumir dentro dos serviços de saúde e assistência social, este se volta aos propósitos 
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decisórios, assumindo possibilidade de promover mudanças e/ ou legitimar situações 

dadas, e a gestão, enquanto instância de poder, pode se compor como uma 

ferramenta fundamental para impor direcionalidade ao processo de trabalho nos 

serviços públicos. 

O manejo cotidiano dos instrumentos de trabalho vinculados à gestão 

disponíveis na rotina dos serviços de saúde e de assistência social, e o processo como 

estes instrumentos são colocados em ação ganham as cores, as nuances, o brilho e 

a opacidade do projeto profissional que se tem em movimento. Olhar, portanto, para 

quais instrumentos os programas passam a necessitar e colocá-los em ação, na 

prática dos assistentes sociais, passa a ser o grande desafio. É o que se verá a seguir. 

 

4.1 A Gestão da Política Municipal de Assistência Social 
 

Como visto, em 1988, com o processo de democratização do país e com a 

promulgação da Constituição Federal, tem-se um novo marco das políticas sociais, 

especialmente em relação à política de assistência social, que passou a compor o 

tripé da seguridade social, como indicado no artigo 203, “A assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à seguridade social 

[...]”, estabelecendo assim uma nova forma de pensar esta política, garantindo o 

direito do cidadão e a responsabilidade do Estado em sua execução. Entretanto, a 

própria Constituição Federal apontou na direção compensatória e seletiva para a 

política de assistência social. Centrada em situações-limite em termos de 

sobrevivência, direcionou a atenção aos mais pobres.   

Em 1993, no intuito de regulamentar as diretrizes apontadas na Constituição 

Federal de 1988, presentes nos artigos 203 e 204, foi aprovada a Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), Lei Federal nº. 8.742/93, que definiu os objetivos, as 

diretrizes e estabeleceu um padrão de operacionalização, criando os Conselhos, os 

Planos e Fundos da política de assistência social. Como previsto no texto da LOAS, 

Lei 8.742/93, Art. 1º:  

 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política 
de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 
básicas. 
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Regulamentaram-se os artigos da Constituição Federal e estabeleceram-se a 

finalidade e responsabilidade da política de assistência social, dando-lhe um novo 

estatuto, ou seja, o de política pública de direito do cidadão (NEGRI, 2011). 

É muito importante destacar que a LOAS foi aprovada na contramão dos 

acontecimentos políticos e econômicos da década. Em um período marcado pela 

contrarreforma do Estado, a aprovação da LOAS representou um significativo avanço 

para a transformação da política de assistência social, uma vez que se instituía uma 

nova concepção e configuração para esta política. Conforme descreve Sposati (2006, 

p. 102), “foi a extinta ANASSELBA (Associação Nacional dos Empregados da LBA) 

que, em 1990, elaborou o primeiro documento propondo a criação de um sistema 

único gestor.” Denota-se aí a fundamental participação de órgãos e entidades 

inseridas no âmbito da política de assistência social, na defesa de uma política pública, 

com organização e parâmetros definidos para a sua execução. 

 Com a nova concepção e configuração da política de assistência social, houve 

um avanço na superação de sua percepção assistencialista, passando para o campo 

da política pública de responsabilidade do Estado.  Isso ocorreu por meio das 

estratégias da descentralização político-administrativa, da instituição do comando 

único e da constituição dos Conselhos, Conferências, Fóruns, Planos e Fundos, 

promovendo o controle social sobre a política de assistência social.  

Contudo, nos governos de Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Programa 

Comunidade Solidária, o qual reiterou o paralelismo com a política de assistência 

social e fortaleceu a fragmentação da assistência social, levando-a ao campo do 

voluntarismo e ao primeiro-damismo. Também, nesse mesmo período, extinguiu-se a 

LBA (Legião Brasileira de Assistência). Essa realidade converteu-se em um claro 

movimento de dissociação da política de assistência social da perspectiva da garantia 

de direitos sociais, explicitando-se uma posição contrária ao instituído pela 

Constituição Federal de 1988 e aos princípios e diretrizes da LOAS (NEGRI, 2011). 

Dessa forma, em decorrência das profundas reformas implementadas no 

Estado, a assistência social passou por diferentes formas de reorganização em sua 

gestão, com reordenamentos ministeriais, extinção de órgãos e cargos, e 

remanejamento de pessoal da administração federal, resultando em afastamento 

contínuo entre os entes federativos e fragilizando a assistência social enquanto 

política pública. 
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Ainda, no governo de Fernando Henrique Cardoso, reforçando a lógica do 

paralelismo, foi regulamentada a criação das entidades a partir da instituição das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, as OSCIPs (Lei 9.790 de 

24/03/1999)87, cuja responsabilidade pública de gestão recai sobre o Ministério da 

Justiça, fragilizando, ainda mais, a política de assistência social, por dois motivos: 

primeiro, por terceirizar e privatizar as ações, projetos e serviços da assistência social 

e, segundo, por desvincular a coordenação e o controle das OSCIPs da Secretaria da 

Assistência Social existente na época (NEGRI, 2011). 

 Destaca-se que, por muito tempo, segundo Negri (2011), a assistência social 

não foi considerada uma política social pública e, mesmo após a aprovação da LOAS, 

a política de assistência social permaneceu constituída de um complexo de ações 

descontínuas entre os órgãos governamentais, entidades sociais ou filantrópicas e 

organizações não governamentais (ONGs). Os programas, projetos e serviços da 

assistência social não tinham padrões técnicos e sua operacionalização ocorria por 

meio de convênios e, até mesmo, em muitos casos, por meio de “concursos” para que 

os municípios, estados e entidades apresentassem projetos a serem “beneficiados” 

com recursos públicos, por exemplo, da área da criança e do adolescente para o 

financiamento de programas socioeducativos.  

Uma característica marcante foi a ausência de articulação entre as esferas 

governamentais (municípios, estados e governo federal), o que consolidou ações de 

assistência social pautadas a partir dos convênios, especialmente com entidades 

beneficentes e filantrópicas; estas acessavam o fundo público, por meio de relações 

personalistas e clientelistas, não existindo parâmetros técnicos. O resultado foi a 

inexistência de mecanismos de controle social, acarretando no não cumprimento do 

previsto na LOAS.  

Como destaca Negri (2011), para consolidar a política de assistência social 

como política pública, era necessário superar a visão de ajuda, assistencialista, e do 

atendimento emergencial, rompendo com as práticas de clientelismo, de repasse de 

recursos descontinuados, passando a implementar os planos de assistência social de 

cada esfera da federação. 

                                                           
87 As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, reconhecidas pelo governo federal, em 1999, 
possibilitam às entidades de direito privado e sem fins lucrativos aderirem ao sistema público de financiamento. 
Isto é, a instituição sem fins lucrativos, voltada a desenvolver atividades públicas, nas áreas de bem-estar social, 
com sua administração movida por empresas, pessoas físicas voluntárias e que não pertençam ao Estado 

(QUANDT; CUTOLO, 2010, p. 45 apud NEGRI 2011, p. 113). 
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Em 1997, foi promulgada uma Norma Operacional Básica da Assistência Social 

(NOB/1997), que buscou dar concretude aos princípios e diretrizes da LOAS. Com 

ela, conceituou-se o sistema descentralizado e participativo, ampliou-se o âmbito das 

competências dos governos federal, municipais, estaduais e Distrito Federal, bem 

como instituiu-se a exigência de Conselhos, Fundo e Plano Municipal de Assistência 

Social para os municípios se habilitarem a receber recursos estaduais e federais 

(COUTO; YAZBEK; RAICHELIS, 2010). 

Segundo as autoras, em 1998, foi editada uma nova norma operacional básica 

(NOB/1998); com ela, estabeleceu-se a diferenciação de serviços, programas e 

projetos; ampliaram-se as atribuições dos Conselhos de Assistência Social e criaram-

se os espaços de negociação e pactuação: as Comissões Intergestores Bipartites 

(CIBs), as quais reúnem representações de gestores estaduais e municipais, e a 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT), com representantes gestores da assistência 

social dos municípios, dos estados e da esfera federal.  

As autoras destacam que as diretrizes estabelecidas na política de assistência 

social, instituída a partir da LOAS, especialmente, a participação popular, a 

descentralização político-administrativa e a primazia do Estado na condução da 

política de assistência social, serviram de alicerces aos debates que ocorreram no 

âmbito das conferências realizadas nos anos de 1990 e 2000, e acabaram tornando-

se, no processo sócio-histórico da política de assistência social, as bases para a 

implementação da atual Política Nacional de Assistência Social.  

Considerada como um momento importante no processo de consolidação da 

Política, a IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro de 

2003, propõe a criação de uma Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e, em 

seu âmbito, a criação e a implementação de um sistema único de gestão.   

Em janeiro de 2004, é criado o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), responsável pela implementação da PNAS, com ênfase na 

integração entre serviços e benefícios socioassistenciais e nas ações de segurança 

alimentar.  

Na trajetória de implantação da LOAS, da construção de políticas de 

atendimento que garantissem os direitos sociais e a consolidação da cidadania, com 

o apoio decisivo da participação da sociedade nas conferências, concretizou-se a 

construção de um sistema de proteção social, representado na implantação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Esse sistema compõe a Política 
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Nacional de Assistência Social, instituída nos marcos da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social, visando à responsabilidade do Estado e à construção da 

assistência social enquanto direito de cidadania, passando a apresentar uma 

perspectiva de proteção social (COUTO; YAZBEK; RAICHELIS, 2010). 

A política de assistência social consolida-se em sua trajetória, segundo Sposati 

(2006), em três momentos principais: com a Constituição Federal de 1988, em que se 

assegura que a política de assistência social passe a integrar a seguridade social; 

com a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em 1993, Lei 8.742, 

que define esta política como direito do cidadão e dever do Estado; e, finalmente, com 

o SUAS, a implementação da política nacional de assistência social, resultado de uma 

pactuação88 iniciada na IV Conferência Nacional de Assistência Social. Essa nova 

organização da política de assistência social instituiu a hierarquização dos serviços 

por níveis de complexidade, apontando a criação das redes de proteção social básica 

e especial, desdobrada em média e alta complexidade.  

A IV Conferência Nacional de Assistência Social apontou como principal 

deliberação a construção e implementação do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS).   

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome passou a 

implementar, no país, a Política Nacional de Assistência Social, em uma perspectiva 

que, conforme a PNAS (2004, p. 13), “[...] busca incorporar as demandas presentes 

na sociedade brasileira no que tange à responsabilidade política, objetivando tornar 

claras suas diretrizes na efetivação da assistência social como direito de cidadania e 

responsabilidade do Estado.” Em que pese toda a trajetória da política de assistência 

social, vale destacar que um dos fatores decisivos para a aprovação da PNAS, nos 

marcos da IV Conferência Nacional de Assistência Social, foi a participação das 

entidades organizativas do Serviço Social, a partir do debate que se acumulou ao 

longo daquele período, no âmbito do Serviço Social, buscando-se a constituição da 

política de assistência social enquanto política pública de responsabilidade do Estado 

e direito do cidadão.  

                                                           
88 Pacto entre os entes federativos que assegura a unidade de concepção e de âmbito da política de assistência 

social em todo território nacional, sob o paradigma dos direitos à proteção social pública de seguridade social e à 
defesa da cidadania do usuário. Assegura, ainda, a primazia e a precedência da regulação estatal sobre essa 
atividade pública, cuja dinâmica democrática sob controle social prevê a participação da população em cada esfera 
de governo. Disponível em: <www.mds.gov.br>. Acesso em: 20 out. 2014. 
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A Política Nacional de Assistência Social de 2004 confirmou-se a partir da 

aprovação da Norma Operacional Básica (NOB-SUAS 2005), por meio da resolução 

nº 130 de 15 de julho de 2005, do Conselho Nacional de Assistência Social, que 

regulamentou a criação do SUAS.  

Em toda essa movimentação e o esforço para implantá-la, buscaram-se 

garantir os preceitos da LOAS,  sobretudo quando a NOB/SUAS reafirmou a 

descentralização da política e a participação na sua gestão;  buscou-se a garantia da 

concepção da Constituição Federal de 1988, em seus artigos 203 e 204;  estabeleceu-

se um novo estatuto à política de assistência social, ou seja, quando passou a ser 

considerada enquanto política pública de responsabilidade do Estado inserida no 

campo da seguridade social, criando, assim, um sistema de proteção social.  

 Viana e Levcovitz (2005) definem, nesse processo, a existência de uma ação 

coletiva de proteção a todos os indivíduos, propiciando proteção contra os riscos da 

vida humana.  

A política de assistência social, por meio do instituído na Constituição Federal 

de 1988, na LOAS, na PNAS de 2004 e no SUAS, estabelece um sistema de proteção 

que busca garantir acesso à segurança e garantias sociais, complementando as 

outras políticas sociais, por exemplo exemplo, da saúde e da previdência. Esse 

sistema postula sua ação sempre articulada a outras no âmbito da Seguridade Social, 

como as de saúde e previdência social, além de um conjunto de outras: educação, 

habitação, trabalho, cultura, etc. A política de assistência social não poderá, portanto, 

oferecer proteção social, isoladamente, mas o fará em conjunto com as demais, 

tornando possível a consolidação de uma rede de proteção social. 

Conforme Silveira (2007, p. 62):  

 

Afirmar que a assistência social deve ser socialmente assumida [...] 
não significa que ela isoladamente enfrenta e supera a exclusão, a 
pobreza e outras expressões da desigualdade. É preciso reconhecer 
os limites das políticas sociais na alteração das estruturas de poder e 
nos determinantes geradores das demandas por direito.  

 

Portanto, a assistência social é uma política social que promove acesso aos 

direitos sociais, caracteriza-se pelo potencial de proteção social oferecido, mas, 

isoladamente, não é capaz de promover uma rede de proteção social suficiente às 

demandas da classe trabalhadora.  
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A inserção da política de assistência social na Seguridade Social significa a 

definição de seu caráter de política pública de proteção social. Contudo, é fundamental 

estabelecer patamares de acesso à política pública de assistência social condizentes 

com o estabelecido na LOAS, na Constituição Federal e no próprio SUAS, para, dessa 

forma, efetivar a criação de uma rede de proteção social.  

Por fim, na esteira do processo sócio-histórico da política de assistência social 

no Brasil e para a compreensão da operacionalização desta política, é fundamental 

entender o Sistema Único de Assistência Social. Este busca construir um novo 

referencial de política para a assistência social brasileira, demarcando um significativo 

avanço qualitativo na gestão desta política na busca de garantir direitos do cidadão.    

 
4.1.1 O SUAS e a operacionalização da Política de Assistência Social.   
  
 

Pautando-se no disposto na LOAS nº. 8.742, em seu artigo 6º, que diz “as 

ações na área de assistência social são organizadas em sistema descentralizado e 

participativo [...]”, o MDS, a partir da aprovação do Conselho Nacional de Assistência 

Social, instituiu o Sistema Único de Assistência Social. Reafirmando os princípios de 

descentralização e participação que sustentam a prestação de serviços 

socioassistenciais oferecidos em forma de rede. Segundo Yazbek (2009), o SUAS é 

um importante elemento para a política de assistência social e institui novas bases de 

relação entre o Estado e a sociedade civil.  

 

O SUAS introduz uma concepção de sistema orgânico, em que a 
articulação entre as três esferas de governo constitui-se em elemento 
fundamental para a política. Como sabemos, é constituído pelo 
conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da 
assistência social prestados diretamente ou através de convênios com 
organizações sem fins lucrativos por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta, e 
das fundações mantidas pelo poder público (YAZBEK, 2009, p. 12). 

 

A constituição do SUAS propõe um sistema participativo, descentralizado e em 

rede, que pressupõe a participação de entidades e organizações de assistência social, 

formando o que se denominou rede socioassistencial. Conforme coloca Yazbek (2009, 

p. 12), “É um modo de gestão compartilhada que divide responsabilidades para 

instalar, regular, manter e expandir as ações de Assistência Social”. Vale destacar que 

a proposta do SUAS demarca o fortalecimento das instâncias de deliberação da 
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política e a responsabilidade do Estado na execução dessa política, criando 

referenciais estatais, centrado nas configurações territoriais. 

Assim sendo, a NOB/SUAS (2005) reafirma o caráter público da política de 

assistência social e propõe uma relação de articulação entre os serviços prestados 

pelo Estado e os serviços prestados pelas entidades e organizações, vistos como 

complementares das ações e serviços da política de assistência social.   

Conforme definido na NOB/SUAS (2005, p. 86), “O SUAS 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.” 

Criou-se um sistema único, no intuito de consolidar no país um processo de 

implementação da política de assistência social, pautado em diretrizes e princípios 

gerais, definindo funções e atribuições a cada ente federativo e delimitando as práticas 

sociais desenvolvidas a partir desse sistema único.   

Importante salientar que sua implementação parte dos pressupostos da 

Constituição Federal de 1988, da LOAS e de um conjunto de instrumentos e de 

discussões acerca da política de assistência social, com o objetivo de torná-la pública, 

de responsabilidade do Estado, estabelecendo o acesso à proteção social no âmbito 

da assistência social, na garantia de ser uma política pública não contributiva. 

Com o SUAS, a proteção social da política de assistência social propõe o 

atendimento das demandas dos cidadãos em situação de vitimização, fragilidades, 

contingências, vulnerabilidades e riscos que possam enfrentar no cotidiano durante 

seu ciclo de vida. A proteção social no SUAS, a partir da direção do desenvolvimento 

humano, tem por objetivo garantir algumas seguranças, conforme PNAS (2004, p. 31): 

“segurança de acolhida, de renda, de convivência familiar e comunitária, de 

desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social, e de sobrevivência a riscos 

circunstanciais”. Dessa forma, a política de assistência social precisa definir, por meio 

de situações objetivas, a sua ação. É preciso superar a intervenção fragmentada por 

segmentos da população, a qual historicamente se constituiu, mudando o foco de 

intervenção, partindo para a garantia da proteção social, operacionalizada a partir das 

seguranças instituídas, conforme consta na NOB/SUAS (2005):  

 

A segurança de acolhida é provida por meio da oferta pública de 
espaços e serviços adequados para a realização de ações de 
recepção, escuta profissional qualificada, informação, referência, 
concessão de benefícios, aquisições de materiais sociais e 
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educativos. Supõe abordagem em territórios de incidência de 
situações de risco, bem como a oferta de uma rede de serviços e de 
locais de atendimento aos indivíduos e famílias de curta, média e longa 
duração.  

 

A segurança social de renda é operada por meio da concessão de bolsas e 

auxílios financeiros sob determinadas condicionalidades; e da concessão de 

benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema 

contributivo de proteção social, conforme estipulado na LOAS, artigo 2º, alínea V, e 

artigos 20 e 21, bem como na medida provisória 1.599-39 de 11/12/1997.  

A segurança de convívio realiza-se por meio de oferta pública de serviços 

continuados e de trabalho socioeducativo que garantam a construção, a restauração 

e o fortalecimento de laços de pertencimentos e vínculos sociais. A defesa do direito 

à convivência familiar, que deve ser apoiada poder se concretizar, não restringe o 

estímulo a sociabilidades grupais e coletivas. A segurança de convívio busca romper 

com a polaridade individual/coletivo, fazendo que os atendimentos possam transitar 

do pessoal ao social, estimulando os indivíduos em torno da defesa pelos direitos 

sociais. 

 A segurança de desenvolvimento de autonomia exige ações profissionais e 

sociais para: a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício do 

protagonismo, da cidadania; b) a conquista de melhores graus de liberdade, respeito 

à dignidade humana, à família e à sociedade; c) conquista de maior grau de 

independência pessoal e qualidade nos laços sociais para os cidadãos sob 

contingências e vicissitudes. 

 A segurança de apoio e auxílio, quando sob riscos circunstanciais, exige a 

oferta de auxílios em bens materiais e em pecúnia em caráter transitório, os 

denominados benefícios eventuais, também previstos na LOAS, artigo 22, parágrafo 

2º. 

Nesta perspectiva, a proteção social da política de assistência social foi 

hierarquizada em proteção social básica e especial, conforme o contexto e as ações 

de prevenção, ou na ocorrência de riscos, e, também, de acordo com a complexidade 

que envolve a família e/ou os indivíduos.   

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) (2004) pretende ser 

garantidora das provisões assistenciais, no âmbito dos direitos sociais e da ampliação 
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da cidadania, sob responsabilidade do Estado, a partir de serviços, programas e 

projetos, que deverão ter caráter universal de acesso à população usuária.  

Na consolidação dessa proposta, a PNAS (2004) organiza a sua gestão, 

definindo, como centralidade de ação, o atendimento integral à família, determinando 

a assistência social e as proteções afiançadas, estabelecendo uma rede de Proteção 

Social Básica e uma de rede de Proteção Social Especial. 

 

A proteção social básica tem por objetivos prevenir situações de risco 
por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à 
população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente 
da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos 
serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos 
relacionados e de pertencimento social (discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras) (PNAS, 2004, p. 
33).  

 

A partir do referenciado na PNAS, estabelece-se a organização da gestão da 

política de assistência social, com o objetivo de se tornar uma política pública que crie 

condições de ampliação da cidadania, a partir dos pressupostos da intersetorialidade, 

da territorialidade, do desenvolvimento das potencialidades das famílias usuárias, 

atendendo à população vulnerabilizada no sentido da prevenção. 

Na proposta do SUAS, a proteção social básica consolida-se com a definição 

da territorialidade da intervenção, criando os Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS), conforme a PNAS (2004, p. 35), objetivando “organizar, coordenar a 

rede de serviços socioassistenciais locais [...] o CRAS atua com a família e indivíduos 

em seu contexto comunitário, visando a orientação e o convívio sociofamiliar e 

comunitário”, tornando-se, portanto, a porta de entrada dos usuários à política de 

assistência social. Com o processo organizativo da gestão política, a potencialização 

de uma rede de proteção social torna-se uma possibilidade real, propiciando uma 

política de assistência social que amplia a cidadania e possibilita a garantia dos 

direitos sociais.  

Os “serviços socioassistenciais” no SUAS buscam romper com a organização 

dos programas, projetos e serviços, a partir de segmentos sociais a serem atendidos 

(idoso, criança, adolescente, pessoa com deficiência, etc.); pretendem estruturá-los 

em redes de proteção social capazes de garantir as seguranças sociais previstas na 

PNAS. No SUAS, os serviços socioassistenciais envolvem ações continuadas e por 



207 

 

tempo indeterminado, dirigidas a situações identificadas e monitoradas nos territórios 

em que se encontra a população usuária. 

De acordo com Paiva (2006, p. 7):  

 

[...] Está em aberto o desafio de formulação e implantação de 
inovadoras e transformadoras metodologias de trabalho 
socioassistencial, que possam subsidiar o atendimento das equipes 
multidisciplinares integrantes dos novos espaços governamentais do 
SUAS, notadamente os CRAS, distribuídos nos territórios [...]  

 

Nos termos da autora, a atual política de assistência social define uma 

intervenção na realidade social a partir de uma territorialidade, buscando uma 

aproximação da população usuária e facilitando o acesso aos serviços, programas e 

projetos.  

Em relação à proteção social especial, a PNAS (2004, p. 37) “[...] pressupõe o 

respeito à cidadania, o reconhecimento do grupo familiar como referência afetiva e 

moral, e a reestruturação das redes de reciprocidade social”, avança no sentido de 

reconhecer a família como um grupo fragilizado necessitada de atendimento 

prioritário, em uma visão de integralidade, mas possuidora de potencialidades, as 

quais devem ser buscadas e reafirmadas no processo de consolidação da cidadania 

e de acesso aos direitos sociais.  

 

A proteção social especial é modalidade de atendimento assistencial 
destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de 
risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos 
ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 
cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua e trabalho 
infantil [...] (PNAS, 2004, p. 37). 

 

A rede de proteção social especial promove o acompanhamento individual com 

maior flexibilidade nas soluções protetivas e tem estreita relação com o sistema de 

garantia de direitos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda, dentro 

da proteção social especial, a PNAS estabeleceu dois níveis de complexidade, sendo 

eles: serviços de média e alta complexidade.  

Os serviços de proteção especial de alta complexidade são aqueles que 

garantirão proteção integral (moradia, alimentação, higienização e trabalho), quando 

do rompimento dos vínculos familiares. Para o atendimento desta demanda, o SUAS 
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determina o Sistema de Abrigamento para crianças, adolescentes, idosos, mulheres 

ou pessoas com deficiências. 

Os serviços de média complexidade são os atendimentos prestados às famílias 

e indivíduos com seus direitos violados, por exemplo, crianças e adolescentes vítimas 

de violências, em conflito com a lei, envolvidos com a exploração do trabalho infantil, 

cujos vínculos familiares e comunitários ainda não foram rompidos, embora, em sua 

grande maioria, apresentem extrema fragilidade. 

Para o atendimento desta demanda, a PNAS (2004) criou o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que tem por finalidade a 

orientação psicossocial, o convívio sociofamiliar e comunitário; constitui-se em uma 

unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados e contínuos, 

especialmente, a crianças, adolescentes e suas famílias. 

 

Vale ressaltar que até então estes serviços eram prestados de forma 
dispersa, fragmentária e multiforme. Neste sentido, a criação do SUAS 
pode viabilizar uma normatização, organização (no sentido de romper 
com a sobreposição de papéis), racionalização e padronização dos 
serviços prestados, inclusive considerando as particularidades 
regionais e locais (MOTA; MARANHÃO; SITCOVSKI, 2006, p. 171).  

 

Conforme os autores, é necessária a superação da fragmentação, da 

sobreposição de serviços e programas, estruturando os serviços socioassistenciais 

por meio das diferentes realidades territoriais, sem perder a dimensão da garantia e 

ampliação dos direitos de cidadania. 

Importante reiterar que o SUAS significa um avanço na gestão da política de 

assistência social, organizado a partir das demandas das expressões da questão 

social, na profissionalização, na padronização, nas concepções e conceitos da política 

de assistência social, e no respeito à participação do usuário na discussão da política. 

A atual política de assistência social preconiza a “centralidade na família”, na 

“territorialização” da intervenção, assumindo a prevenção como principal ação a ser 

desenvolvida de acordo com as necessidades da população usuária, garantindo-lhes 

a proteção social, por meio de ações preventivas, e garantindo atendimento aos 

usuários que se encontram com seus direitos violados.  

 Conforme Couto (2009), sua viabilização resultará em um novo e amplo pacto 

federativo a ser instituído: 
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O SUAS deve estruturar-se a partir das necessidades básicas da 
população e responder de forma concreta a essas demandas, onde a 
federação brasileira é pensada nas suas particularidades, definindo-
se em municípios de pequeno, médio, grande porte e metrópoles. 
Entendendo que as estruturas devem estar assentadas na leitura 
dessa realidade, que impõe pensar a política a partir das demandas 
que são colocadas e das potencialidades e necessidades de cada 
esfera na construção do sistema (COUTO, 2009, p. 39).  

 
   

Nos termos da autora, o SUAS propõe uma política pública de responsabilidade 

das diferentes esferas federativas (estados, municípios, Distrito Federal e governo 

federal), respeitando-se as diferenças entre elas e as demandas diversificadas da 

população, conforme a realidade de cada uma delas, despertando, assim, a 

necessidade de se estabelecer no país um pacto federativo pela implementação da 

(PNAS – 2004) e da NOB/SUAS, com suas prerrogativas e conceitos. 

Conforme o documento da PNAS, estão mantidos os princípios e diretrizes da 

LOAS, por meio da prioridade de atendimento às necessidades humanas e sociais, o 

acesso universal aos direitos sociais e a garantia de acesso aos serviços e benefícios 

de qualidade a todos que necessitarem, bem como estão mantidos os princípios do 

respeito à dignidade do cidadão, à autonomia, com ênfase ao direito e à convivência 

familiar e comunitária. São mantidas, também, as diretrizes de descentralização 

político-administrativa, a participação popular, a primazia da responsabilidade do 

Estado na condução da política de assistência social. Mais significativas ainda surgem 

as redefinições nos conceitos teóricos da assistência social, a partir da inclusão da 

“matricialidade sociofamiliar”89, da “territorialidade”90 na operacionalização da política 

de assistência social e uma renovada concepção do significado dos “serviços 

socioassistenciais”, categorias agora fundamentais para pensar o trabalho na política 

de assistência social. 

                                                           
89 A “matricialidade sociofamiliar” no SUAS significa que o foco da proteção social está na família, princípio 

organizador das ações a serem desenvolvidas pelo poder público. Nesse sentido, conforme a PNAS (2004, p. 41), 
a família é concebida “[...] independente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora das relações entre 
os sujeitos e a coletividade, delimitando, continuamente, os deslocamentos entre o público e o privado; [...] se 
caracteriza como um espaço contraditório”. Assim, o SUAS considera a centralidade e o protagonismo que as 
famílias assumem para o trabalho na política de assistência social, especialmente nas ações socioeducativas a 

serem desenvolvidas com família (NOB/SUAS, 2005). 
90 A “territorialidade” no SUAS define que as ações públicas da área da assistência social devem ser planejadas 

territorialmente, buscando a superação da fragmentação, o acesso universal da cobertura e a possibilidade de 
planejar e monitorar  a rede de serviços, realizando a vigilância social das situações de vulnerabilidade diretamente 
no território de ação da política de assistência social. O SUAS define o território como espaços de vida, de relações, 
de trocas, de construção e desconstrução de vínculos, de disputas e contradições e também de expectativas 
revelados pelos diferentes sujeitos sociais que ali vivem; o território não representa apenas um espaço geográfico, 
mas significa as relações ali constituídas (NOB/SUAS, 2005). 
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Contudo, o ponto forte da atual Política Nacional de Assistência Social de 2004 

e a NOB/SUAS (2005) é a gestão da política. A PNAS (2004) e o SUAS introduzem 

mudanças nas referências conceituais, nas estruturas organizativas e na dimensão 

de gerenciamento e controle das ações na área da assistência social, requerendo uma 

nova estruturação dos serviços e dos trabalhadores que atuam nesta área. 

Identificam-se, na proposta da PNAS (2004) e NOB/SUAS (2005), três 

elementos de mudanças: a centralidade da gestão estatal, as novas requisições 

voltadas à gestão do trabalho e o desafio para a construção de uma nova identidade 

dos trabalhadores da assistência social.   

A centralidade da gestão estatal está posta quando a PNAS (2004) e o SUAS 

estabelecem critérios técnicos entre as esferas governamentais, determinando a cada 

uma suas responsabilidades e seu papel na operacionalização da política de 

assistência social. As novas requisições à gestão do trabalho são constatadas com a 

estruturação do próprio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; com 

a informatização dos dados, criação de redes de informação, o uso da tecnologia para 

acesso à política de assistência social e o estabelecimento de competências dos 

municípios, estados, Distrito Federal e governo federal; e, por fim, a nova identidade 

dos trabalhadores da assistência social foi estabelecida a partir da edição da NOB/RH-

SUAS em 2006 (Norma Operacional Básica de Recursos Humanos).  

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no intuito de dar 

concretude ao SUAS, estabeleceu parâmetros e padronizações à política de 

assistência social, conforme estipulado em 2004, instituindo uma série de portarias e 

resoluções, analisadas e aprovadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, 

caracterizando a importância relegada a essa instância deliberadora, efetivando, 

dessa forma, o SUAS.  

A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais91 (Resolução nº 109 de 

11/11/2009), aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social, trouxe a 

descrição dos serviços, a definição do usuário a ser atendido e os objetivos; descreveu 

as provisões do ambiente físico, recursos materiais, material socioeducativo, recursos 

humanos; e definiu o trabalho social essencial a cada serviço. Ainda estabeleceu 

quais aquisições (de seguranças, conforme preconizado no SUAS) os usuários 

deverão adquirir, bem como propôs as formas de acesso à política de assistência 

                                                           
91 Organizado por níveis de complexidade do SUAS: proteção social básica e especial, de média e alta 

complexidade. 
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social via serviços socioassistenciais. Definiu onde se executa cada serviço 

socioassistencial, prevendo a área de abrangência, e com quem a política de 

assistência social deverá se articular, instituindo a rede de proteção social necessária 

ao atendimento das demandas dos usuários. Por fim, a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais também definiu os impactos esperados pelos serviços 

socioassistenciais. 

Essa resolução definiu os serviços socioassistenciais das redes de proteção 

social básica e especial a partir dos eixos estruturantes do SUAS, pautando, 

principalmente, a centralidade do atendimento na matricialidade sociofamiliar, em uma 

busca constante do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, utilizando, 

entre outros instrumentais, a acolhida, a escuta e o plano individual e familiar de 

atendimento.  

É no âmbito da definição da rede socioassistencial a partir dos projetos, que se 

estabelece a necessidade do acesso ao trabalho, conforme NOB/SUAS (2005, p. 95), 

“definidos nos artigos 25 e 26 da LOAS, caracterizam-se como investimentos 

econômicos sociais nos grupos populacionais em situação de pobreza, buscando 

subsidiar técnica e financeiramente iniciativas que lhes garantam meios e capacidade 

produtiva [...]”. A NOB/SUAS (2005) reconhece que a falta de acesso e garantia de 

trabalho coloca a população usuária da assistência social em condições precárias de 

vida e prevê o aporte técnico e financeiro para garantir meios e capacidade produtiva. 

A atual política de assistência social busca promover qualidade nos serviços 

prestados, ao exigir que o Estado, nas três esferas federativas, seja ativo, ágil, 

racionalizado e modernizado em seus sistemas operacionais e, especialmente, de 

gestão, adotando regras, procedimentos e tecnologias que garantam a execução da 

política de assistência social, enquanto responsabilidade do Estado e direito do 

cidadão.  

É importante destacar que a atual política de assistência social, em seu 

processo de implementação, tem se pautado por uma reconstrução da cultura 

institucional, em um reordenamento dos órgãos de gestão. Há que suscitar o debate 

em torno dos conceitos instituídos já na LOAS e reafirmados pelo SUAS, como a 

descentralização político- administrativa, comando único, níveis de gestão, instâncias 

de pactuação, porte dos municípios e território, intersetorialidade, rede 

socioassistencial, financiamento e cofinanciamento, como também o controle social e 

o protagonismo dos usuários da assistência social. 
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Diante de tais desafios, para a implementação, a execução e a continuidade da 

PMAS, faz-se necessária a participação dos trabalhadores da assistência social, a fim 

de operacionalizar a política pública de assistência social em parceria com os 

usuários, que, segundo o próprio SUAS, devem ser figuras centrais na discussão e na 

execução da assistência social, com um importante papel de protagonista nesse 

processo em plena construção.   

De fato, o papel da sociedade civil, dos usuários, é fundamental à organização 

e ao fortalecimento das políticas sociais, enquanto responsáveis pela fiscalização do 

processo de implementação da política de assistência social, utilizando, para isso, os 

espaços previstos pela LOAS, os Conselhos das políticas públicas e o protagonismo 

nas redes de proteção social básica e especial, como preconizado no próprio SUAS. 

A Política Nacional de Assistência Social – PNAS (2004) considera que a 

aliança dos usuários, da sociedade civil e dos trabalhadores do SUAS, dentre esses, 

os assistentes sociais, oportunizará meios à criação e implementação de uma política 

de assistência social, garantindo direitos sociais e a ampliação da cidadania.    

No próximo item, serão destacados os trabalhadores da assistência social e 

seu papel no processo de implementação do SUAS, discutindo-se sobre o exercício 

profissional do assistente social, categoria esta fundamental à implementação da 

política de assistência social.     

 
 4.2 A centralidade da Gestão no exercício profissional dos assistentes sociais 
 

Analisar o trabalho do assistente social na atual política de assistência social 

não pode estar descolado, como descrito acima, da PNAS e do SUAS, visto que estas 

condensam, no plano legal, conforme ressaltam Almeida e Alencar (2011), conquistas 

históricas em torno do reconhecimento da assistência social como política pública e 

encerram novas racionalidades que passam a presidir os modos como os serviços 

sociais são prestados.  

A PNAS e o SUAS impactam de maneira inédita na organização dos processos 

de trabalho, nas unidades públicas e privadas, visto que apontam para a racionalidade 

que não fazia parte do universo institucional desta política, seja em termos de novos 

parâmetros para a composição das equipes de trabalho, estruturação dos serviços, 

implementação de novos programas, relações profissionais e institucionais, seja em 

função da característica essencialmente intersetorial da política de assistência social. 
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Apesar da forte presença das instituições filantrópicas e das organizações não 

governamentais, sobretudo na oferta da Proteção Social Especial, segundo Almeida 

e Alencar (2011), o novo sistema determina a centralidade da esfera pública no 

desenvolvimento desta política. Entretanto, os autores ressaltam que esta radical 

alteração das formas de organização local de prestação de serviços assistenciais 

ainda carece de visibilidade e enraizamento em todo o país. Segundo os autores, as 

condições de desenvolvimento da PNAS são muito heterogêneas e apontam para um 

ordenamento que não pode prescindir das condições sociais, econômicas e políticas 

que particularizam a realidade dos municípios brasileiros. Trata-se de uma política que 

não só altera o padrão de oferta dos serviços sociais a partir do processo de 

descentralização com forte provimento, incentivo e dependência do governo federal, 

como se contrapõe, no plano local, a uma cultura apoiada em processos políticos e 

institucionais que marcam a assistência social como prática social clientelista e 

caritativa, muito distante das noções e conceitos que balizam a organização do SUAS. 

Esses confrontos, segundo Almeida e Alencar (2011), de certo modo, envolvem 

os assistentes sociais que, mesmo cientes das novas referências, ainda carecem de 

sua efetiva apropriação por meio de ações que não sejam apenas nominalmente 

diferenciadas das anteriormente realizadas, mas também nas suas condições 

socioinstitucionais e no que concerne aos seus princípios.  

Assim, as particularidades da política de assistência social incidem diretamente 

sobre as condições e o conteúdo do trabalho dos assistentes sociais, constituindo um 

campo de atuação de extrema complexidade. 

Negri (2011), reportando-se ao documento do Capacita SUAS (2008), 

menciona que os trabalhadores da política de assistência social, historicamente, foram 

um número reduzido, pois as estruturas institucionais desta política sempre foram 

precarizadas, exatamente pelo seu estatuto de “não política”, o que não permitiu a 

formação de quadros profissionais permanentes e qualificados, reproduzindo a 

descontinuidade da própria política de assistência social. Soma-se a isso a realidade 

da grande maioria dos municípios brasileiros que são de pequeno porte, com 

estruturas extremamente reduzidas, padrões e rotinas técnicas precarizadas, e sem 

nenhum processo permanente de capacitação e qualificação dos seus trabalhadores.  

Essa particularidade dos municípios brasileiros, demonstrado também nos 

editais analisados, obrigam, na maioria das vezes, estes municípios a contratarem 

assistentes sociais para trabalharem em diferentes políticas ou, por insuficiência de 
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recursos financeiros, contratarem profissionais para atender mais de um município 

(parcerias). Assim, ao mesmo tempo em que são lotados no órgão gestor, Secretaria 

Municipal de Assistência Social ou órgão congênere, os assistentes sociais, em 

municípios de pequeno porte, podem ser solicitados para prestar determinados 

serviços em outras políticas sociais, como: saúde, habitação, educação e outras, 

principalmente pelo baixo investimento em recursos humanos, e por muitas vezes 

considerarem a política de assistência social como apenas um serviço de ajuda à 

população mais pobre, portanto sem um efetivo investimento em recursos humanos. 

Também é importante considerar que a assistência social em sua trajetória 

sócio-histórica traz em seu bojo uma “modernização conservadora”, que não resultou 

em um rompimento expressivo com as ações e concepções do passado desta política, 

carregando, assim, os ranços do assistencialismo, do clientelismo e do primeiro-

damismo. Conforme Couto, Yazbek e Raichelis, (2010, p. 267), “O caráter reiterativo 

deste instituto no trato da Assistência Social revela o caráter patrimonialista da 

política, e apresenta-se nesse estágio como primeiro-damismo reatualizado, 

exercendo sua força de continuidade [...]”, revitalizado, fundamentalmente, pela busca 

das primeiras-damas em formação profissional, especialmente, a partir dos cursos de 

ensino a distância, pulverizados pelo território brasileiro.  

Nesse contexto, o grau de adesão às novas propostas da atual política de 

assistência social e, especialmente, à política de recursos humanos preconizada na 

NOB/RH-SUAS, fica na dependência das opções dos gestores que administram a 

assistência social nos municípios e estão à frente do processo de reordenamento 

dessa política, na implementação do SUAS.  

Por outro lado, o SUAS estabelece a importância dos investimentos nos 

quadros profissionais, aponta para a necessidade de reconfiguração dos quadros 

técnicos, visando à profissionalização e à qualificação dos trabalhadores da política 

de assistência social. Constata-se a defesa do interesse coletivo a partir dos quadros 

de profissionais que atuam na política de assistência social, pois, como apontam 

Couto, Yazbek e Raichelis (2010, p. 37), “[...] os sujeitos comprometidos com sua 

feição pública buscam construir um projeto de resistência e de ruptura frente à 

implosão de direitos alimentada pelo ideário neoliberal [...]”. Dessa forma, o atual 

momento da política de assistência social configura-se por um processo de resistência 

e ruptura a ser instituído no âmbito do SUAS, pois são elementos que balizam a defesa 
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dos direitos sociais da classe trabalhadora usuária dos serviços, programas e projetos 

da assistência social. 

 Nesse contexto, na V Conferência Nacional de Assistência Social, o Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) apresentou um diagnóstico, resultado de uma 

pesquisa realizada com cerca de 10.000 profissionais que atuam na política de 

assistência social, o qual suscitou a necessidade de se estabelecerem metas quanto 

à gestão de pessoas na área social em todo o Brasil. Em 2006, foi aprovada a Norma 

Operacional Básica (NOB/RH-SUAS), que representou um primeiro esforço de 

pactuação federativa para definir e regular as relações entre gestores, trabalhadores 

e prestadores de serviços socioassistenciais no âmbito da política pública de 

assistência social (NEGRI, 2011). 

A NOB/RH-SUAS torna clara que uma política de recursos humanos, bem 

equacionada, deve definir a equipe multidisciplinar de referência para serviços e 

programas. Deve, também, estipular a natureza e número de profissionais adequados, 

plano de carreira, cargos e salários, condições de trabalho adequadas e necessárias 

à uma atuação com qualidade, bem como estabelecer um sistema de capacitação e 

educação permanente, envolvendo também as organizações da sociedade civil (que 

também operacionalizam a política de assistência social) e os Conselhos. 

A NOB/RH-SUAS (2006) tem como eixos a serem considerados para a gestão 

do trabalho, na área da política de assistência social, os Princípios e Diretrizes 

Nacionais para a gestão do trabalho no âmbito do SUAS: 

 

Princípios éticos para os trabalhadores da assistência social;  
Equipes de referência;  
Diretrizes para a política nacional de capacitação;  
Diretrizes nacionais para os planos de carreira, cargos e salários; 
Diretrizes para entidades e organizações de assistência social;  
Diretrizes para o cofinanciamento da gestão do trabalho;  
Responsabilidades e atribuições do gestor federal, estadual, municipal 
e Distrito Federal para a gestão do trabalho no âmbito do SUAS;  
Organização do cadastro nacional de trabalhadores do SUAS – 
Módulo CADSUAS;  
Controle social da gestão do trabalho no âmbito do SUAS; 
Regras de Transição (NOB/RH-SUAS, 2006, p. 16). 

 
  

Esses eixos definem o conteúdo disposto na NOB/RH-SUAS, que procurou 

delimitar os princípios, diretrizes, responsabilidades e regras para a gestão do trabalho 

no âmbito do SUAS. Destaca-se, ainda, que a área de gestão do trabalho implica na 
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qualidade dos serviços ofertados pela política de assistência social; assim, busca-se 

a perspectiva de superação da realidade a que está sujeita a política de assistência 

social no país, conforme definido na NOB/RH-SUAS.  

 

Os princípios e diretrizes contidos na presente NOB/RH-SUAS têm por 
finalidade primordial estabelecer parâmetros gerais para a gestão do 
trabalho a ser implementado na área da Assistência Social, 
englobando todos os trabalhadores do SUAS, órgãos gestores e 
executores de ações, serviços, programas, projetos e benefícios da 
Assistência Social, inclusive quando se tratar de consórcios públicos 
e entidades e organizações da assistência social (NOB/RH-SUAS, 
2006, p. 17).  

 

A NOB/RH-SUAS tem por finalidade estabelecer os parâmetros gerais para a 

gestão do trabalho, pois a tecnologia do SUAS é o trabalho humano. A política de 

assistência social tem sua centralidade no trabalho humano: são as pessoas que 

compõem as equipes e viabilizam o acesso aos direitos e garantias sociais 

preconizados na PNAS e no próprio SUAS.  

O trabalho na política de assistência social depende inteiramente do saber da 

força de trabalho humana, e, por mais se tenha avançado nos sistemas tecnológicos 

de gestão da política de assistência social, o núcleo central dessa política é o trabalho 

dos profissionais que a operacionalizam. Além do mais, esta operacionalização 

depende essencialmente das atividades do trabalho humano em suas dimensões 

técnicas, éticas e políticas. 

Na perspectiva das dimensões técnicas, éticas e políticas, a gestão do trabalho 

no âmbito do SUAS, conforme a NOB/RH-SUAS (2006, p. 20)  

 

[...] deve garantir a ‘desprecarização’ dos vínculos dos trabalhadores 
do SUAS e o fim da terceirização, garantir a educação permanente, 
realizar planejamento estratégico, garantir a gestão participativa com 
controle social e integrar e alimentar o sistema de informação. 

 

Surge, assim, a possibilidade de vislumbrar a execução da política de 

assistência social de forma profissionalizada, garantindo aos seus trabalhadores 

condições dignas de trabalho, e, especialmente, preservando a qualidade dos 

serviços prestados à população. 

A qualidade dos serviços prestados está diretamente ligada às condições e 

relações de trabalho, tanto nas dimensões dos vínculos trabalhistas, como nos fatores 
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materiais necessários ao desenvolvimento e execução das atividades e ações no 

âmbito do SUAS, os quais dependem de condições éticas e técnicas. 

Considerando um marco decisivo para a política de recursos humanos no 

âmbito do SUAS, faz-se importante destacar que a NOB/RH-SUAS define as equipes 

de referência, as quais, segundo a NOB/RH-SUAS (2006, p. 23), “são aquelas 

constituídas por servidores responsáveis pela organização e oferta de serviços, 

programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial [...]”. Expressam 

um movimento de definição dos trabalhadores do SUAS, mas ainda carente de 

definição de competências, conhecimentos e habilidades.  

A atual política de assistência social avança quando apresenta esse novo 

mecanismo de gestão na forma da NOB/RH-SUAS, no sentido de buscar a 

desprecarização do trabalho e consolidar uma proposta de ação pautada em equipes 

de referência definidas a partir de critérios técnicos. Para subsidiar as análises, 

apresentam-se a seguir dois quadros de equipes de referência conforme a NOB/RH-

SUAS. Para as equipes de referência da proteção social básica e especial nos 

municípios, a NOB/RH-SUAS definiu: 

Na rede de Proteção Social Básica:  

 
 

Pequeno Porte I Pequeno Porte II Médio, Grande e Metrópole 
e DF 

Até 2.500 famílias 
referenciadas 

Até 3.500 famílias 
referenciadas 

A cada 5.000 famílias 
referenciadas 

02 técnicos de nível superior, 
sendo um profissional 
Assistente Social e outro 
preferencialmente Psicólogo. 

03 técnicos de nível 
superior, sendo dois 
profissionais Assistentes 
Sociais e 
preferencialmente um 
Psicólogo. 

04 técnicos de nível superior, 
sendo dois profissionais 
Assistentes 
Sociais, um Psicólogo e um 
profissional que compõe o 
SUAS. 

02 técnicos de nível médio 03 técnicos de nível 
médio 

04 técnicos de nível médio 

 
Quadro 06 – Equipe de Referência do CRAS 

 
Fonte: NOB/RH-SUAS (2006, p. 23)   

 
 
 

Na rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade:   
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Municípios em Gestão Inicial e Básica Municípios em Gestão Plena e Estados 
com Serviços Regionais 

Capacidade de atendimento de 50 
pessoas/indivíduos 

Capacidade de atendimento de 80 
pessoas/indivíduos 

01 Coordenador 01 Coordenador 

01 Assistente Social 02 Assistentes Sociais 

01 Psicólogo 02 Psicólogos 

01 Advogado 01 Advogado 

02 Profissionais de nível superior ou médio 
(abordagem dos usuários) 

04 Profissionais de nível superior ou médio 
(abordagem dos usuários) 

01 Auxiliar administrativo 02 Auxiliares administrativos 

 
Quadro 07 – Equipe de Referência do CREAS 

 
Fonte: NOB/RH-SUAS (2006, p. 24) 
 
 

Na análise dos quadros acima, e os demais constantes na NOB/RH-SUAS, 

destacam-se: primeiro, o fato inédito de se elaborar um quadro de equipes de 

referência para a execução da política de assistência social, com a definição de 

equipes qualificadas, tornando-se um forte mecanismo para a construção da própria 

política e de uma política de recursos humanos; segundo, a utilização de critérios 

técnicos para a elaboração dos quadros de equipes, definindo-se o número de 

profissionais e a sua formação; terceiro, os parâmetros utilizados pelos portes dos 

municípios, respeitando a realidade de cada um deles; por último, a presença do 

assistente social em todas as equipes de referência, demarcando a necessidade das 

contribuições teórico-metodológica, ética e política desse profissional.  

Ao definir os quadros das equipes de referência para cada programa, projeto 

ou serviço da política de assistência social, a NOB/RH-SUAS busca estimular a 

profissionalização do atendimento e promover melhores condições de trabalho aos 

trabalhadores dessa política. Garante qualidade nos serviços prestados, tornando-se 

claro que a política de assistência social assume definitivamente um novo estatuto, 

enquanto política pública de responsabilidade do Estado e direito da população.  

Além da definição dos quadros de equipes de referência, a NOB/RH-SUAS 

determina, entre outras coisas, as diretrizes para a política de capacitação, as 

diretrizes nacionais para os planos de carreira, cargos e salários, e para as entidades 

e organizações de assistência social, bem como as diretrizes para o cofinanciamento 

da gestão do trabalho. Percebe-se também um avanço conceitual no processo de 

implementação da política de assistência social, que tem por objetivo instituir essa 
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política pública de forma comprometida com os trabalhadores da área social e com 

seus usuários. 

O SUAS, por meio da redefinição da gestão do trabalho, reconstrói o significado 

do exercício profissional do assistente social nessa política pública e propõe uma 

intervenção voltada aos problemas coletivos e socioterritoriais, apontando para a 

superação de abordagens setorizadas e particularizadas, e conduzindo a uma 

intervenção, a partir da lógica da intersetorialidade e da matricialidade de atendimento 

integral à família.  

Nesse sentido, pautando-se nas definições de funções da NOB/RH-SUAS e 

nos novos conceitos propostos no SUAS, definiram-se as ações e atividades 

estratégicas a serem executadas pelos trabalhadores da política de assistência social, 

dentre eles o assistente social. Estes devem manter a vigilância da exclusão social 

por meio da produção, sistematização e divulgação de indicadores sociais, mapear a 

rede socioassistencial de proteção social, promover a inserção das famílias nos 

serviços de assistência social, e, também, criar ações intersetoriais e 

interinstitucionais, de modo a propiciar às famílias o apoio necessário para poderem 

possam assumir funções protetivas.  

No intuito de dar sustentação às propostas para o trabalho na política de 

assistência social, a PNAS e o SUAS instituem algumas estratégias, considerando 

especialmente a proteção social básica. Ela deve ser desenvolvida no CRAS a partir 

do Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF), buscando o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. Contempla serviços socioeducativos e de 

convivência, estabelecidos por uma rede de serviços socioassistenciais que atendam 

às demandas identificadas no território de abrangência do CRAS. 

Com a finalidade de operacionalizar a proteção social, no âmbito do SUAS, é 

proposto aos trabalhadores da política de assistência social, especialmente aos que 

atuam na proteção social básica, que conheçam o território onde estão referenciadas 

as famílias usuárias da política de assistência social. É necessário conhecer a 

realidade socioeconômica e cultural dessas famílias, as características da rede 

socioassistencial disponível, instituindo ações pautadas em metodologias 

participativas e interdisciplinares, construindo com as famílias planos de ação que 

concretizem projetos de vida, e viabilizando a inclusão das famílias nos diferentes 

programas, projetos e serviços ofertados pela rede socioassistencial do território.  



220 

 

Na proteção social especial os trabalhadores da política da assistência social, 

conforme a PNAS e o SUAS, devem prestar atendimento às situações de risco e 

violação de direitos, a partir de programas, projetos e serviços, portanto, precisam 

conhecer os riscos e vulnerabilidades a que estão expostas as famílias.  

Nessa complexidade de ações e intervenções propostas pela PNAS e SUAS, 

destaca-se o desafio aos trabalhadores da política de assistência social, juntamente 

com os gestores, que deverão desenvolver um conjunto de conhecimentos, saberes 

e habilidades para efetivação desta política. Contudo, é necessário reconhecer as 

particularidades de cada serviço, de cada rede de proteção social, básica ou especial, 

das equipes e seus anseios, seus limites e potencialidades, estabelecendo uma 

efetiva política de recursos humanos a fim de executar a proposta da PNAS e do 

SUAS. 

Apesar dos limites existentes, a rede socioassistencial, proposta no âmbito do 

SUAS, requer do trabalhador da política de assistência social não apenas novos 

conhecimentos e habilidades, mas também uma mudança na lógica do trabalho, pois 

o SUAS preconiza a intersetorialidade, o trabalho coletivo.  

De acordo com Dornelles et al. (2009, p. 23):  

 

 [...] a diversidade de profissionais de diferentes áreas (Serviço Social, 
Psicologia, Pedagogo, etc.), cujas competências se orientam a partir 
de referências teóricas e metodológicas distintas, trabalhadores de 
nível médio, [...] a quantidade de pessoas e as resistências seja dos 
profissionais, seja das instituições que representam, podem explicar 
algumas dificuldades [...] que enfrenta o processo de implementação 
do SUAS.  

 
 

Portanto, há que se reconhecer a necessidade de estabelecer uma política de 

recursos humanos que valorize os trabalhadores da política de assistência social, 

respeitando os diferentes saberes e percepções da realidade social. Especialmente, 

reconhecer a complexidade das ações e intervenções propostas pela atual política de 

assistência social e o SUAS. Nesse sentido, a NOB/RH-SUAS (2006) define a 

necessidade da implantação da gestão do trabalho.   

 

Para a implementação do SUAS e para se alcançar os objetivos 
previstos na PNAS/2004, é necessário tratar a gestão do trabalho 
como uma questão estratégica. A qualidade dos serviços 
socioassistenciais disponibilizados à sociedade depende da 
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estruturação do trabalho, da qualificação e valorização dos 
trabalhadores atuantes no SUAS (NOB/RH-SUAS, 2006, p. 19).  

 

 
Na perspectiva da NOB/RH-SUAS, é fundamental instituir a valorização do 

trabalhador da política de assistência social, estabelecendo a participação e a 

democracia nas relações de trabalho, a partir de relações éticas e transparentes, 

conduzidas por uma nova política de recursos humanos. É fundamental fortalecer a 

política de assistência social enquanto política pública, concretizando propostas de 

desprecarização do trabalho e superando as condições precarizadas a que estão 

sujeitos historicamente os trabalhadores da política de assistência social. 

O processo de implementação do SUAS prescinde da atuação dos 

trabalhadores da política de assistência social, uma vez que estes são a “tecnologia” 

central dessa política pública, porém, conforme Fernandes (2009, p. 213), “Não há 

como negar que esta compreensão não é consenso entre os gestores. Pois a 

implementação de uma política de recursos humanos requer a instauração de 

processos participativos e democráticos.” Ou seja, nesse recente caminho trilhado 

pela NOB/RH- SUAS, ainda não se encontra eco às necessidades de criação de uma 

política de recursos humanos na área social, em razão da ausência de espaços 

democráticos que promovam a participação dos trabalhadores enquanto 

protagonistas da política de assistência social. 

As competências e atribuições dos(as) assistentes sociais, na política de 

Assistência Social, nessa perspectiva e com base na Lei de Regulamentação da 

Profissão, requisitam, do(a) profissional algumas competências gerais que são 

fundamentais à compreensão do contexto sócio-histórico em que se situa sua 

intervenção: 

 

•  apreensão crítica dos processos sociais de produção e reprodução 
das relações sociais numa perspectiva de totalidade; 
• análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo 
as particularidades do desenvolvimento do Capitalismo no país e as 
particularidades regionais; 
• compreensão do significado social da profissão e de seu 
desenvolvimento sócio-histórico, nos cenários internacional e 
nacional, desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade; 
• identificação das demandas presentes na sociedade, visando a 
formular respostas profissionais para o enfrentamento da questão 
social, considerando as novas articulações entre o público e o privado 
(ABEPSS, 1996). 
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São essas competências que permitem ao profissional realizar a análise crítica 

da realidade, para, a partir daí, estruturar seu trabalho e estabelecer as competências 

e atribuições específicas necessárias ao enfrentamento das situações e demandas 

sociais que se apresentam em seu cotidiano. As competências específicas dos(as) 

assistentes sociais, no âmbito da política de Assistência Social, previstas no 

documento intitulado “Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de 

Assistência Social” (CFESS, 2011) abrangem diversas dimensões interventivas, 

complementares e indissociáveis: 

 

1. uma dimensão que engloba as abordagens individuais, familiares 
ou grupais na perspectiva de atendimento às necessidades básicas e 
acesso aos direitos, bens e equipamentos públicos. Essa dimensão 
não deve se orientar pelo atendimento psicoterapêutico a indivíduos e 
famílias (próprio da Psicologia), mas sim à potencialização da 
orientação social, com vistas à ampliação do acesso dos indivíduos e 
da coletividade aos direitos sociais;  
2. uma dimensão de intervenção coletiva junto a movimentos sociais, 
na perspectiva da socialização da informação, mobilização e 
organização popular, que tem como fundamento o reconhecimento e 
o fortalecimento da classe trabalhadora como sujeito coletivo na luta 
pela ampliação dos direitos e responsabilização estatal;  
3. uma dimensão de intervenção profissional voltada para inserção 
nos espaços democráticos de controle social e construção de 
estratégias para fomentar a participação, reivindicação e defesa dos 
direitos pelos/as usuários/as e trabalhadores/as nos Conselhos, 
Conferências e Fóruns da Assistência Social e de outras políticas 
públicas;  
4. uma dimensão de gerenciamento, planejamento e execução direta 
de bens e serviços a indivíduos, famílias, grupos e coletividade, na 
perspectiva de fortalecimento da gestão democrática e participativa, 
capaz de produzir, intersetorial e interdisciplinarmente, propostas que 
viabilizem e potencializem a gestão em favor dos/as cidadãos/ãs;  
5. uma dimensão que se materializa na realização sistemática de 
estudos e pesquisas que revelem as reais condições de vida e 
demandas da classe trabalhadora, e possam alimentar o processo de 
formulação, implementação e monitoramento da política de 
Assistência Social;  
6. Uma dimensão pedagógico-interpretativa e socializadora de 
informações e saberes no campo dos direitos, da legislação social e 
das políticas públicas, dirigida aos/às diversos/as atores/atrizes e 
sujeitos da política: os/as gestores/as públicos/as, dirigentes de 
entidades prestadoras de serviços, trabalhadores/as, conselheiros/as 
e usuários/as (CFESS, 2011, p. 19-20). 
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A materialização dessas diversas dimensões é prenhe de possibilidades e pode 

se desdobrar em diversas competências, estratégias e procedimentos específicos, 

com destaque para:  

 

• realizar pesquisas para identificação das demandas e 
reconhecimento das situações de vida da população, que subsidiem a 
formulação dos planos de Assistência Social; 
• formular e executar os programas, projetos, benefícios e serviços 
próprios da Assistência Social, em órgãos da Administração Pública, 
empresas e organizações da sociedade civil; 
• elaborar, executar e avaliar os planos municipais, estaduais e 
nacional de Assistência Social, buscando interlocução com as 
diversas áreas e políticas públicas, com especial destaque para as 
políticas de Seguridade Social; 
• formular e defender a constituição de orçamento público necessário 
à implementação do plano de Assistência Social; 
• favorecer a participação dos/as usuários/as e movimentos sociais no 
processo de elaboração e avaliação do orçamento público; 
• planejar, organizar e administrar o acompanhamento dos recursos 
orçamentários nos benefícios e serviços socioassistenciais nos 
Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social (CREAS); 
• realizar estudos sistemáticos com a equipe dos CRAS e CREAS, na 
perspectiva de análise conjunta da realidade e planejamento coletivo 
das ações, o que supõe assegurar espaços de reunião e reflexão no 
âmbito das equipes multiprofissionais; 
• contribuir para viabilizar a participação dos/as usuários/as no 
processo de elaboração e avaliação do plano de Assistência Social; 
prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública, 
empresas privadas e movimentos sociais em matéria relacionada à 
política de Assistência Social e acesso aos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade; 
• estimular a organização coletiva e orientar/as os usuários/as e 
trabalhadores/as da política de Assistência Social a constituir 
entidades representativas;  
• instituir espaços coletivos de socialização de informação sobre os 
direitos socioassistenciais e sobre o dever do Estado de garantir sua 
implementação; 
• assessorar os movimentos sociais na perspectiva de identificação de 
demandas, fortalecimento do coletivo, formulação de estratégias para 
defesa e acesso aos direitos; 
• realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres 
sobre acesso e implementação da política de Assistência Social; 
• realizar estudos socioeconômicos para identificação de demandas e 
necessidades sociais;  
• organizar os procedimentos e realizar atendimentos individuais e/ou 
coletivos nos CRAS; 
• exercer funções de direção e/ou coordenação nos CRAS, CREAS e 
Secretarias de Assistência Social; 
• fortalecer a execução direta dos serviços socioassistenciais pelas 
prefeituras, governo do DF e governos estaduais, em suas áreas de 
abrangência; 
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• realizar estudo e estabelecer cadastro atualizado de entidades e rede 
de atendimentos públicos e privados; 
• prestar assessoria e supervisão às entidades não governamentais 
que constituem a rede socioassistencial; 
• participar nos Conselhos municipais, estaduais e nacional de 
Assistência Social na condição de conselheiro/a; 
• atuar nos Conselhos de Assistência Social na condição de 
secretário/a executivo/a; 
• prestar assessoria aos conselhos, na perspectiva de fortalecimento 
do controle democrático e ampliação da participação de usuários/as e 
trabalhadores/as;  
• organizar e coordenar seminários e eventos para debater e formular 
estratégias coletivas para materialização da política de Assistência 
Social; 
• participar na organização, coordenação e realização de conferências 
municipais, estaduais e nacional de Assistência Social e afins; 
• elaborar projetos coletivos e individuais de fortalecimento do 
protagonismo dos/as usuários/as; 
• acionar os sistemas de garantia de direitos, com vistas a mediar seu 
acesso pelos/as usuários/as; 
• supervisionar direta e sistematicamente os/as estagiários/as de 
Serviço Social (CFESS, 2011, p. 21-23). 

 
 

Partindo das determinações contidas nos instrumentos legais que definem 

diretrizes para os trabalhadores do SUAS e, particularmente, para os assistentes 

sociais, e considerando o mapeamento e sistematização realizados nos editais de 

concurso público, percebe-se a expressividade de atividades relacionadas à gestão, 

reflexo das determinações contidas na Lei que regulamenta a profissão no que 

concerne às atribuições e competência profissionais. Diante de tal constatação, foi 

possível, por meio da análise temática dos dados, organizar as demandas 

profissionais em três grandes temas, que, na sua forma concreta de realização, 

acontecem inter-relacionadas, mas, quando separadas, demonstram as formas e 

contornos da gestão no cotidiano profissional, assim descritos: Gestão do trabalho, 

Gestão financeira e Gestão da informação. Em cada tema, foram priorizadas as 

principais atividades vinculadas à gestão, ou seja, as atividades que contemplassem 

o objeto de estudo. Entretanto, outras, não menos importantes, decorrentes das 

atividades elencadas, poderão se transformar em novos objetos de estudos, sendo 

impossível contemplá-las neste momento. Dessa forma, o quadro 8 abaixo 

relacionado representa este detalhamento. 
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Gestão do Trabalho 

Elaborar, gerenciar e avaliar as políticas sociais (criar critérios e indicadores para avaliação; 

aplicar instrumentos de avaliação); 

Participar de equipes interdisciplinares na elaboração de políticas sociais; 

Elaborar, desenvolver, monitorar e avaliar programas e projetos (criança e adolescente, 

idoso, geração de trabalho e renda) de acordo com as características do território de 

abrangência; 

Desempenhar tarefas administrativas: planejar, organizar, orientar, controlar as atividades 

desenvolvidas nos serviços (fluxos e rotinas, documentação, reuniões, palestras, eventos, 

benefícios eventuais), conforme determinações contidas nos documentos oficiais; 

Participar de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e avaliação do processo 

de trabalho, com a equipe de referência dos serviços; 

Coordenar e capacitar equipes de trabalho; 

Participar e estimular a participação nas instâncias de controle social (Conselhos, 

comissões); 

Assessorar tecnicamente as entidades assistenciais; 

Assessorar tecnicamente os conselhos municipais (CMAS, CMDCA, CMPCD, Conselho 

municipal do Idoso e Conselho Tutelar); 

Assessorar e prestar consultoria a órgão da administração pública direta e indireta; 

Assessorar na elaboração de programas e projetos; 

Assessorar os serviços socioeducativos desenvolvidos no território; 

Elaborar ou auxiliar na elaboração dos planos municipais e demais documentos 

relacionados;           

Construir ou assessorar na construção do plano individual e/ou familiar de atendimento; 

Compor a equipe multidisciplinar; 

Supervisionar estagiários. 

Gestão Financeira (convênios, contratos e parcerias) 

Articular recursos financeiros; 

Planejar, elaborar, implementar, avaliar, coordenar, orçamentos;  

Administrar os recursos disponíveis e a serem captados pelo Município; 

Elaborar e publicizar a prestação de contas para os diferentes atores envolvidos; 

Montar e executar projetos advindos de Convênios do Município, Estado e União; 

Encaminhar a busca de parcerias com outros órgãos municipal/estadual/federal; 

Acompanhar os processos, solicitações, convênios, verificação de prestações de contas e 

outros; 
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Articular parcerias, viabilizando e participando no desenvolvimento de projetos de interesse 

do município. 

Gestão da informação 

Produzir e divulgar informações de modo a oferecer referências para as famílias e 

indivíduos sobre os programas, projetos e serviços socioassistenciais do SUAS, sobre 

programa de transferência de renda, sobre órgãos de defesa de direitos e demais serviços 

públicos no âmbito municipal; 

Proceder registro de dados dos atendimentos para fins de sinopse estatísticas da unidade; 

Produzir e sistematizar informações que possibilitam a construção de indicadores e de 

índices territorializados da situação de vulnerabilidade e riscos que incidam sobre familiares 

e indivíduos nos diferentes ciclos de vida; 

Propor e realizar estudos socioeconômicos que possam contribuir para identificar as 

demandas e potencialidades para atendimento e defesa dos direitos dos usuários; 

Realizar o levantamento de serviços ou recursos disponíveis na comunidade, para possível 

utilização pelos usuários dos programas; 

Elaborar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar pesquisas; 

Alimentar o sistema de informação (serviços socioassistenciais); 

Elaborar estudos sobre as necessidades sociais do Município, sugerindo programas 

específicos; 

Efetuar coleta de dados, análise e diagnóstico, no intuito de caracterizar necessidades 

sociais existentes na comunidade e apresentar planos, projetos ou programas propondo as 

ações adequadas para o enfretamento; 

Realizar o levantamento de serviços ou recursos disponíveis na comunidade, para possível 

utilização pelos usuários dos programas; 

Produzir e divulgar informações de modo a oferecer referências para as famílias e 

indivíduos sobre os programas, projetos e serviços socioassistenciais do SUAS, sobre o 

Bolsa Família e o BPC; 

Promover a articulação com outras instituições para intercâmbio de informações; 

Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando 

fornecer subsídios para decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área 

de atuação. 

Quadro 8 – Detalhamento das atividades profissionais relacionadas a gestão a serem 
desenvolvidas nos espaços ocupacionais vinculados à Política de Assistência Social 
operacionalizada pelos diferentes municípios brasileiros. Editais de concurso público 

realizados no período de 2009 a 2013 
 

Fonte: Dados da pesquisa da autora (2012 e 2013) 
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Diante das atividades acima descritas e da complexidade nelas contidas, a 

questão da Gestão do (e no) trabalho é um dos desafios a ser enfrentado pelo 

assistente social, previsto na NOB/RH SUAS e reiterado por Raichelis (2010), se o 

objetivo for a implementação da política de assistência social voltada para o 

atendimento de necessidades sociais e comprometida com a ampliação e construção 

de direitos da classe trabalhadora. 

Esta configuração do trabalho no SUAS, que tem, como demonstrado no 

Quadro 8, expressividade na gestão e nas atividades dela decorrentes (planejamento, 

monitoramento, avaliação, controle social, assessoria, direção, etc.), explicita que as 

demandas apresentadas pelos municípios são determinantes no (re)direcionamento 

dos processos de trabalho do assistente social. Contudo, outras implicações estão 

presentes nesse processo. Os municípios, diante da necessidade de organização de 

um corpo técnico para a condução da Política Municipal de Assistência Social (PMAS), 

reproduzem, no momento da contratação deste corpo técnico, o que está previsto nas 

normatizações (PNAS e NOB/RH SUAS). Essa reprodução, embora determine as 

condições necessárias para implementação de tal política, não garante que os 

profissionais conseguirão implementar o que está previsto. Além disso, na relação de 

trabalho, estabelecida entre assistente social e órgão gestor municipal (Prefeituras), 

há interesses explícitos e implícitos que são determinantes na condução do trabalho. 

Um deles está relacionado ao real interesse do município pela operacionalização da 

PMAS, ou seja, o gestor pode ter interesse a partir de uma necessidade real existente 

no município, ou meramente uma questão formal, já que, dentre as determinações 

legais, como visto, há a exigência da existência, no município, de profissionais (equipe 

mínima), garantindo, dessa forma, o repasse de recursos financeiros para o 

gerenciamento das ações.  Esta realidade vai exigir do profissional a capacidade de 

compreender os interesses, muitas vezes implícitos, existentes nesse processo. 

Vale lembrar que a formação, respaldada na Lei de regulamentação da 

profissão, concede ao assistente social (designação profissional privativa dos 

habilitados na forma da legislação vigente) a capacitação necessária para o 

desempenho da função de gestor, como previsto nos arts. 3º e 4º da referida Lei. Tal 

capacitação vai ser exigida no momento de sua contratação, afinal, ao se candidatar 

para o cargo, por possuir um diploma, pressupõe-se que o profissional tenha 

condições técnicas de desempenhar tal função. Esta condição lhe imprime a 

responsabilidade de responder às necessidades pertinentes ao cargo que lhe é 
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proposto. O cumprimento de tais determinações exige qualificação, ou seja, 

conhecimentos pertinentes à função a ser desempenhada, fato este inerente à gestão. 

Como as demais áreas sociais, a assistência social é uma área de prestação 

de serviços, cuja mediação principal é o próprio profissional (SPOSATI, 2006 apud 

RAICHELIS 2010, p. 761), assim, o trabalho nesta área está estritamente apoiado no 

conhecimento e na formação teórica, técnica e política de seu quadro de pessoal. 

Para Raichelis (2010, p. 766), as alterações ocorridas com a assistência social, 

a partir dos anos 1990, trouxeram, implícito, a necessidade da “ressignificação do 

trabalho” nesta área, referenciada em um projeto profissional coletivo de redefinição 

do trabalho, das formas de “organização e gestão institucional que incorporam 

mecanismos permeados de democratização, qualificação e capacitação continuada, 

como questão estratégica para a valorização da intervenção profissional no SUAS”.  

Assim, a questão da qualificação profissional torna-se fundamental. Afinal, 

como descreve Raichelis (2010, p. 766), 

 

quanto mais qualificados os serviços e trabalhadores da assistência 
social, menos sujeitos à manipulação e mais preparados para 
enfrentar os jogos de pressão política e cooptação nos espaços 
institucionais, conferindo qualidade e consistência ao trabalho 
realizado.  

 
 

Diante destas considerações, há um amplo debate pelos pesquisados da área, 

bem como uma significativa produção bibliográfica centrada na discussão sobre a 

qualificação para o trabalho no SUAS. Esta produção vem direcionando este debate 

para a questão da gestão do trabalho. Por gestão do trabalho no SUAS entende-se: 

 

a criação e a manutenção de estruturas de referência técnica e 
institucional para a orientação e o apoio permanentes; a 
regulamentação de aspectos relacionados ao trabalho na assistência 
social, a serem pactuados e submetidos ao controle democrático da 
sociedade civil organizada e atuante nas mesas de negociação e nos 
conselhos e instâncias de pactuação; a formação de uma ampla rede 
de formação permanente, com envolvimento das instituições de 
referência na área e organizações profissionais; a implantação e 
unificação de sistemas públicos de informação e controle dos 
processos de capacitação e acompanhamento da gestão do trabalho 
(SILVEIRA, 2011, p. 16). 
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Nesse contexto, a priorização da implementação de um novo modo de 

organização do trabalho no SUAS visa romper com: as fragilidades históricas e ainda 

presentes nos serviços prestados à população, reflexo do aumento exponencial de 

trabalhadores sem qualificação suficiente ou desenvolvendo atividades de caráter 

tradicional e mesmo conservadoras, ou seja, conforme termos definidos por Silveira, 

mesmo sob a vigência de novos instrumentos normativos e democráticos; os 

processos de “criminalização” dos pobres e dos movimentos sociais; o manejo de 

vidas privadas; o imediatismo das ações que pouco ou nada impactam nas condições 

de vida da população, ao contrário, reproduzem material e imaterialmente a 

subalternidade, o que é absolutamente incompatível com as conquistas democráticas 

nesta política (SILVEIRA, 2011, p. 17-18). 

Este cenário da gestão do trabalho na assistência social é, em parte, segundo 

Silveira (2011), justificado pela forma tradicional de implementação no Brasil das 

políticas públicas, especialmente pela incidência da programática neoliberal na 

década de 1990, resultando em restrição de direitos e redução da presença estatal, 

além do mero descolamento de responsabilidades entre as esferas de governo, 

levando a uma espécie de pragmatismo federalista. 

Contudo, segundo a autora, a concepção de gestão do trabalho no SUAS 

supõe processos unificados e construídos coletivamente com definição de requisitos, 

competências e perfis profissionais para o desenvolvimento de funções 

correspondentes aos controles democráticos, às responsabilidades de gestão e ao 

atendimento prestado, com implementação de condições condignas de trabalho. 

Portanto, trata-se de uma gestão que obedece às diretrizes da participação e 

democratização de processos que ampliem e qualifiquem trabalho e os direitos. 

 

O trabalho social aqui tratado, portanto, não se fundamenta na lógica 
mecanicista do mercado, nem nas práticas corporativistas que 
disputam espaços e poder simbólico, sem muitas vezes garantir a 
centralidade do próprio usuário e dos processos democráticos. As 
práxis se complementam, explicitam suas especificidades e são 
construídas no processo de democratização do acesso aos direitos e 
de participação, preconizados pelo SUAS. Sobressai a produção 
coletiva de saberes críticos e competentes, que materializem o 
compromisso político com os usuários (SILVEIRA, 2011, p. 30). 

 

Assim, as possibilidades de atuação do assistente social na política de 

assistência social não podem estar desvinculadas das condições e processos em que 
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é realizado o trabalho. É nesse sentido que as competências e atribuições 

profissionais devem se inserir na perspectiva da gestão do trabalho em seu sentido 

mais amplo, que contempla pelo menos três dimensões indissociáveis: as atividades 

exercidas pelos trabalhadores, as condições materiais, institucionais, físicas e 

financeiras, e os meios e instrumentos necessários ao seu exercício. A garantia e 

articulação dessas dimensões são fundamentais para os trabalhadores poderem atuar 

na perspectiva de efetivar a política de assistência social e materializar o acesso da 

população aos direitos sociais (CFESS, 2011). 

Quanto à centralidade da gestão nos processos de trabalho do assistente social 

que trabalha no SUAS, demonstrados no Quadro 8, alguns aspectos merecem um 

aprofundamento. O primeiro a ser considerado refere-se ao caráter interdisciplinar das 

ações que envolvem a gestão do (e no) trabalho.  

Para Melo e Almeida (2000, p. 228), a compreensão do termo interdisciplinar 

envolve algumas questões centrais. A primeira é que há uma diferença entre disciplina 

e profissão. Um trabalho pode ser inter/multiprofissional (quando há mais de um 

profissional envolvido) e isso não se confunde com multidisciplinaridade (disciplinas 

que abordam o objeto sem relações), interdisciplinaridade (relação de disciplinas a 

partir de relação hierárquica de uma disciplina integradora e coordenadora de 

disciplina que recombina seus elementos internos) ou transdiciplinaridade (axiomática 

geral compartilhada, integrando diferentes níveis e relações entre as disciplinas, com 

tendência à horizontalização das relações de poder e criação de campos novos de 

conhecimento, radicalização da interdisciplinaridade). 

Assim sendo, para Melo e Almeida (2000), a discussão sobre a 

interdisciplinaridade envolve três aspectos: teórica, acadêmica e prática. No que se 

refere à questão teórica92, segundo as autoras, a interdisciplinaridade tem sido objeto 

de polêmicas que exigem um exame de maior envergadura o qual não será possível 

contemplar neste estudo. No entanto, em relação à produção acadêmica e à pratica 

interdisciplinar, algumas demarcações devem ser feitas.   

Na produção acadêmica, segundo Melo e Almeida (2000), a 

interdisciplinaridade se torna uma necessidade na produção do conhecimento quando 

se considera o caráter dialético da realidade. No entanto, este caráter é uno e diverso 

na sua apreensão e, portanto, distinto dos limites reais dos sujeitos que investigam e 

                                                           
92 Para maior aprofundamento ver SÁ, J. L. M. de. Serviço Social e Interdisciplinaridade. São Paulo, Cortez, 

2000. 
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dos limites do objeto investigado. (FRIGOTO93, 1995, p. 27 apud MELO; ALMEIDA 

2000, p.232)  

A interdisciplinaridade se apresenta, assim, como um problema de dupla face. 

Por um lado, ela é uma evidente necessidade, reafirmação de uma utopia perseguida 

historicamente pela ciência (MINAYO, 1994, p. 4394 apud MELO; ALMEIDA, 2000, p. 

233) e, por outro lado, está lotada de materialidade das relações capitalistas de 

produção da existência, não podendo ser descrita, exclusivamente, a partir de 

elementos intrínsecos à atividade intelectual. 

Em relação a uma prática interdisciplinar, segundo Melo e Almeida (2000), esta 

deve buscar superar a alienação e exclusões sociais, a partir dos debates plurais com 

os diferentes, e deverá transpor, assim, a racionalidade ainda dominante. Dessa 

forma, tendo em vista a inserção do Serviço Social nos espaços de gestão de políticas 

sociais, é fundamental compreender como a interdisciplinaridade pode contribuir para 

instrumentalizar o exercício profissional face à realidade sobre a qual se propõe a 

atuação. 

 

A discussão interdisciplinar requer construir uma prática político-
profissional que possa dialogar sobre pontos de vistas diferentes, 
aceitar confrontos de diferentes abordagens, tomar decisões que 
decorram de posturas éticas e politicas pautadas nos princípios e 
valores estabelecidos nos Códigos de Éticas Profissionais. A 
interdisciplinaridade, que surge no processo coletivo de trabalho, 
demanda uma atividade ante a formação e conhecimento, que 
evidencia no reconhecimento das competências, atribuições, 
habilidades, possibilidades e limites das disciplinas, dos sujeitos, do 
reconhecimento da necessidade de diálogo profissional e cooperação. 
(CFESS, 2011, p. 27) 

 

O assistente social, como qualquer outro trabalhador do SUAS, tem seu 

processo de trabalho, até certo ponto, tecido por outros atores e determinado por: 

condições econômicas e políticas presentes no município; diferentes organizações 

institucionais envolvidas nesta política; peculiaridades geográficas e culturais 

presentes nos territórios; diferentes pressões exercidas pela sociedade civil. É claro 

que essa constatação não pode ser tomada como um limite, porém reconhecer a 

existência das mesmas é parte integrante das possibilidades. 

                                                           
93 FRIGOTO, G. Interdisciplinaridade como necessidade e como problemas nas Ciências Socais. In: JATSCH, A. 
P.;BIANCHETTI, L. (Orgs). Interdisciplinaridade. Para além da Filosofia do Sujeito. Petrópolis, Vozes, 1995. 
94 MINAYO, M.C.S. Interdisciplinaridade: Funcionalidade ou Utopia?. Revista de Saúde e Sociedade. Rio de 

Janeiro, v. 3, n. 2, p. 42-64, 1994. 
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Para Melo e Almeida (2000), quando consideramos que o projeto ético-político-

profissional envolve uma série de componentes distintos cuja articulação é complexa 

e temporalmente dispendiosa, exigindo recursos político-organizativos, processos de 

debate e elaboração, investigações teórico-práticas (NETTO, 199995 apud MELO; 

ALMEIDA 2000, p. 234), entende-se que os investimentos interdisciplinares precisam 

e devem estar orientados nesta direção, pois um dos empenhos de sua efetivação 

reclama, justamente, a partilha com outros segmentos profissionais e com os 

movimentos sociais.  

Como bem destacam as autoras, “nem todos os trabalhos interdisciplinares do 

mundo” (MELO; ALMEIDA, 2000, p. 234) poderão reproduzir sozinhos as 

transformações profundas a serem gestadas na relação da produção do 

conhecimento com os objetos de intervenção e das diferentes profissões técnicas com 

a população abordada. A articulação da dimensão investigativa com as práticas 

interventivas se insere, portanto, naquele processo mais amplo que requisita um 

profissional, nos diferentes níveis dos serviços sociais prestados aos usuários, 

 

culto e atento às possibilidades descortinadas pelo mundo 
contemporâneo; informado, crítico e propositivo, que aposte no 
protagonismo dos sujeitos sociais; versado no instrumental técnico-
operativo, capaz de realizar as ações profissionais (IAMAMOTO,1999, 
p.126). 

 

Tomando a gestão como referência, podemos dizer que existe, até certo ponto, 

um conteúdo interdisciplinar prescrito no trabalho desenvolvido pelo assistente social 

e expresso na divisão social do trabalho, que é reiterado, em maior ou menor medida, 

por: conselhos regulamentadores do exercício profissional, instituições contratantes, 

próprios profissionais e população usuária. Este conteúdo não é estático, varia 

conforme diferentes conjunturas e, sobretudo, a partir das requisições produzidas pelo 

mundo do trabalho, e, particularmente neste estudo, pelos órgãos gestores municipais 

de políticas sociais (MELO; ALMEIDA, 2000, p. 234). 

Na gestão exigida pelo SUAS, fundada em ações interdisciplinares, envolve 

relações, interesses e projetos divergentes, exigindo, assim, do assistente social, um 

                                                           
95 NETTO, J.P. A construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social frente à Crise contemporânea. In: 

Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 01. Brasília: NED/Cead. Universidade de Brasília, 

1999. 
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profundo domínio de suas competências e atribuições, pois esse domínio 

proporcionará clareza necessária para determinar os rumos da ação. 

Como bem nos coloca Melo e Almeida, 

 

nos encontramos distantes de um horizonte profissional repousante. É 
preciso descobrir através da análise de conjuntura, da autocritica 
profissional constante e da busca cotidiana de informações especificas 
e seguras sobre o objeto da nossa intervenção, a direção das 
iniciativas que estão sendo tomadas, e a possibilidade concreta de se 
associar a elas, construindo parcerias consoantes com o projeto 
profissional (2000, p. 234). 

 
Porém, esclarece Melo e Almeida (2000, p. 235, grifo das autoras), a 

interdisciplinaridade não pode prescindir de uma boa dose de disciplinaridade, ou seja, 

é necessário que o profissional envolvido em trabalhos interdisciplinares funcione 

como um pêndulo, que ele seja capaz de ir e vir: encontrar no trabalho com outros 

atores elementos para a (re)discussão do seu lugar, e, nas discussões atualizadas 

pertinentes ao seu âmbito interventivo, os conteúdos possíveis de uma atuação 

interdisciplinar.  

Existem, na opinião de Melo e Almeida (2000), algumas características 

responsáveis pela necessária confluência dos profissionais que constituem a base de 

um projeto interdisciplinar relacionadas à gestão: “a especialização, a convergência 

em torno do objeto, a convergência ético-politica, as intercorrências do processo 

histórico e o satisfatório gerenciamento das características subjetivas dos atores 

envolvidos”.  Ressaltamos que essas características estão sendo tomadas aqui como 

condicionantes da confluência dos profissionais, e não como condicionante do 

sucesso de empreendimentos interdisciplinares, o que colocaria este limitado esforço 

na difícil seara de produzir uma “receita universal de sucesso”. Quando à necessária 

especialização, acreditamos que só se torna possível ter uma intervenção satisfatória 

quando se conhece o problema a ser abordado. Ora, na gestão, é preciso reunir 

informações precisas e fornecidas por diferentes fontes para a tomada e decisões. 

Concluindo, concordamos com Melo e Almeida (2000), quando colocam que a 

interdisciplinaridade encontra seus limites no processo histórico que condiciona a vida 

dos profissionais e impõe barreiras, inclusive na capacidade deles de imaginar 

possibilidades de integração. Para as autoras, o horizonte que se propõe um trabalho 

interdisciplinar orbita em relações menos autoritárias, em hierarquias menos rígidas e 

limitadoras da expressão crítica e criativa entre os profissionais.  
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Ainda que tal plano de voo traga em si suas doses de utopia, orbita 
ainda entre relação de trabalho nas quais condições objetivas para o 
desenvolvimento das ações existam: compatibilidades temporais ente 
os vários profissionais, jornada de trabalho que permita ter tempo para 
a autocrítica e a elaboração teórica, recursos materiais/humanos em 
número satisfatório, etc. Orbita sobre uma relação com a população 
abordada de complementaridade e não de exclusão (MELO; 
ALMEIDA, 2000, p. 236). 
 
 

A partir das discussões sobre a interdisciplinaridade e gestão do e nos 

processos de trabalho do assistente social, é necessário acrescentar, considerando 

os dados coletados e demonstrado no Quadro 8 acima descrito, a discussão sobre o 

planejamento e os processos decorrentes, como monitoramento, avaliação, 

complementados com atividades gerenciais, como direção, coordenação, execução, 

perpassando diferentes atividades do assistente social. 

O trabalho desempenhado na política de assistência social, como nas demais 

políticas, exige o conhecimento ampliado de conteúdos pertinentes ao planejamento, 

visto que as atividades dele decorrentes requisitam um aporte teórico sobre o tema, 

bem como o conhecimento aprofundado da organização legal da política e o domínio 

técnico e político de informações da realidade social na qual o município está inserido. 

Sem a compreensão dessas dimensões, o planejamento pode ser tornar mero 

cumprimento burocrático das determinações legais para aquisição de financiamento.  

A discussão do planejamento não é algo novo no Serviço Social. Este, segundo 

Mioto e Nogueira (2006), começa a integrar a matriz discursiva do Serviço Social, com 

maior intensidade, na década de 1970, parametrado pelo discurso da racionalidade e 

da intervenção nos processos de mudança, necessários e em curso nos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Contudo, segundo as autoras, é importante 

destacar que o planejamento nos processos de trabalho relacionados à gestão de 

políticas sociais, como instrumento, sofre um profundo condicionamento político, o 

que determina que seu direcionamento ocorra no interesse da maioria, quando 

democraticamente utilizado, ou, ao contrário, de alguns grupos dominantes que têm 

acesso ao Estado ou participam do controle de organismos e agentes econômicos 

internacionais. 

Diante de tal condicionamento, vai exigir do assistente social o domínio de 

conhecimentos, de uma postura ética e consequentemente habilidade na utilização 

deste instrumento, aspectos nem sempre presentes nos processos de trabalho em 



235 

 

função da imaturidade profissional dos iniciantes ou recém-formados, ou ainda da 

dificuldade no manuseio de tal instrumento, considerando o mesmo uma mera 

exigência burocrática. 

Em pesquisa realizada por Cardoso e Dal Prá (2012), sobre a intervenção 

profissional dos assistentes sociais no planejamento e gestão em um dos serviços da 

Proteção Social Básica da política de assistência social de um município de grande 

porte do estado de Santa Catarina, é representativo, ou seja, há uma demonstração 

clara de alguns desafios a serem enfrentados pelos assistentes sociais relacionados 

à falta de clareza sobre serem ou não de competência profissional atividades 

relacionadas ao planejamento e à gestão. 

As autoras destacam as seguintes dificuldades no desempenho de tais 

atividades: a articulação (ou falta de) entre os serviços dos níveis de Proteção Social 

Básica e de Média e Alta Complexidade, a insuficiência e qualidade dos serviços e 

suas estruturas (geográfica, física, matérias, humana) disponibilizados pelos 

municípios, e a execução de atividades administrativa. Estas são algumas questões 

presentes no cotidiano dos profissionais que trabalham com a gestão e, segundo os 

relatos, consideradas de difícil execução pelos assistentes sociais. 

 

A articulação entre os serviços dos níveis de Proteção Social Básica e 
de Média e Alta Complexidade ainda não ocorre. [...] há indicativos de 
que os serviços são disponibilizados cada um em sua estrutura e a 
rede existente é insuficiente para atender a todas as demandas dos 
usuários. As unidades de CRAS são insuficientes para o porte do 
município, não conseguindo articular com os demais serviços de 
Proteção Social Básica. Hierarquicamente, entende-se que é 
competência da gerência central do nível de Proteção Social Básica a 
articulação entre as unidades de CRAS e os Serviços de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos disponibilizados no seu território de 
abrangência. No entanto, os profissionais que se encontram na 
coordenação desses serviços devem trabalhar no sentido de estreitar 
a articulação entre os dois serviços em prol do atendimento integral 
das necessidades sociais dos usuários atendidos (CARDOSO; DAL 
PRÁ, 2012, p. 137). 

 

Nesse sentido, segundo as autoras, o desenvolvimento de ações profissionais 

no eixo de intervenção do planejamento e gestão se restringem, muitas vezes, à 

criação de protocolos entre serviços, programas e instituições, no conjunto das 

políticas sociais que servem de base tanto para o trabalho do assistente social, como 

para a equipe da qual é parte (MIOTO; LIMA, 2009). Entretanto, a construção de 
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instrumentos organizadores dos serviços como os protocolos, muitas vezes 

carregados de determinações burocratizadas, contém (ou pelo menos deveria conter) 

uma dimensão política. O coordenador de um serviço na política de assistência social, 

considerando a dinâmica e a complexidade das demandas dos usuários atendidos, 

necessariamente terá de estabelecer articulações com os demais níveis de proteção 

social (média e alta complexidade) e com outras políticas sociais como educação, 

habitação, saúde, previdência social, trabalho, etc..  

Outro aspecto demonstrado na pesquisa refere-se ao desenvolvimento de 

ações profissionais relacionadas ao planejamento, as quais demandarão uma efetiva 

organização dos processos de trabalho, ou seja, as ações que os profissionais de 

Serviço Social desenvolvem em cargos gerenciais e administrativos, dentre eles os 

cargos de coordenação e direção no âmbito das políticas sociais de instituições 

públicas ou privadas, bem como na gestão e no planejamento do setor de Serviço 

Social no âmbito das instituições e dos programas, envolvem uma organização 

rigorosa de seu “fazer profissional” (MIOTO; LIMA, 2009; MIOTO; NOGUEIRA, 2006).  

 
Esse processo dá visibilidade às ações desenvolvidas que há muito 
são consideradas mera burocracia institucional, mas que contribuem 
com a qualidade e efetivação dos serviços, influenciando as instâncias 
decisórias e as de gestão e planejamento das políticas públicas e das 
instituições (MIOTO; LIMA, 2009, p. 42).  

 

Contudo as autoras, finalizando suas análises sobre os dados levantados na 

pesquisa, explicitam algumas preocupações em relação às atividades a serem 

desenvolvidas. Os dados coletados indicaram que os assistentes sociais não 

sinalizaram, como atribuição da coordenação (quando exercido por um assistente 

social), que exercem a viabilização da comunicação entre os serviços existentes do 

seu território, mas sim funções próprias da coordenação do serviço (muitas vezes de 

responsabilidade de outras categorias profissionais). Os assistentes sociais indicaram 

o reconhecimento de ações relacionadas ao planejamento e gestão dos serviços 

sociais, no entanto, este processo não é tratado com prioridade na intervenção 

profissional, uma vez que os profissionais vinculam parte de suas ações neste espaço 

como burocráticas ou fora do seu âmbito de conhecimento/competência, devendo a 

outra parte estar vinculada ao atendimento direto das demandas dos usuários do 

serviço. 
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Outro aspecto relacionado ao planejamento enquanto um instrumento de 

gestão, demonstrado no Quadro 8 envolvendo os processos de trabalho, refere-se 

aos planos municipais (entre outros documentos associados, como relatório de 

gestão, relatórios de supervisão, etc.). A elaboração do Plano de Assistência Social96, 

mais do que um documento burocrático elaborado para o cumprimento de exigências 

legais, deve ser compreendido com uma importante ferramenta de gestão para 

alcance dos objetivos propostos e para a administração das organizações envolvidas, 

bem como um instrumento político fundamental para a implementação da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS) e a garantia do orçamento público para seu 

financiamento. 

O Plano de Assistência Social organiza, regula e norteia a execução da Política 

de Assistência Social aprovada pelo respectivo Conselho. Deve conter: os objetivos 

gerais e específicos; as diretrizes, prioridades, ações e estratégias, metas 

estabelecidas; os resultados e impactos esperados; os recursos materiais, humanos 

e financeiros; as fontes de financiamento; a cobertura da rede prestadora de serviços; 

os indicadores de monitoramento e avaliação; e o espaço temporal de execução, 

dentre outros 

As prioridades e metas do Pacto de Aprimoramento do SUAS97 devem, 

portanto, ser expressas nos Planos de Assistência Social, bem como nos Planos 

Plurianuais dos municípios. 

Vale ressaltar que pactuação é a maneira por meio da qual os gestores, nas 

três esferas de gestão, assumem publicamente compromissos com ênfase no 

aprimoramento da gestão, visando atender às necessidades da população. Sua 

efetivação vai exigir, dos gestores e profissionais envolvidos, um amplo domínio de 

informações, transformadas em indicadores sobre o município e a política.  

Ao assumir compromissos em termos de resultados a serem alcançados em 

relação a ações consideradas prioritárias, os gestores assumem também 

compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados. O 

                                                           
96 Ver NOB/SUAS 2012. A NOB/Suas 2012 traz um capítulo dedicado especialmente aos Planos de Assistência 

Social, que são reconhecidos como um instrumento estratégico que organiza e norteia a execução da PNAS na 
perspectiva do SUAS. A responsabilidade pela elaboração dos planos é do órgão gestor da política, que deve 
submetê-los à aprovação do conselho de assistência social. Os planos devem ser elaborados a cada quatro anos, 
de acordo com os períodos de elaboração do Plano Plurianual (PPA). 
97 Conforme estabelece o artigo 23 da NOB-SUAS/2012, o Pacto de Aprimoramento do SUAS é o instrumento pelo 
qual se materializam as metas e prioridades nacionais no âmbito do SUAS, e se constitui em mecanismo de 
indução de aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 
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cumprimento destas determinações vai exigir, complementarmente, o domínio de 

processo avaliativos. 

Avaliar, segundo Boschetti (2009),  

 

pressupõe determinar a valia ou o valor de algo; exige apreciar ou 
estimular o merecimento, a grandeza, a intensidade ou a força de uma 
política social diante da situação a que se destina. Avaliar significa 
estabelecer uma relação de causalidade entre um programa e seu 
resultado, e isso só pode ser obtido mediante o estabelecimento de 
uma relação causal entre a modalidade da política social avaliada e 
seu sucesso e/ou fracasso, tendo como parâmetros a relação entre 
objetivos, intenção, desempenho e alcance dos objetivos 
(BOSCHETTI, 2009, p. 577). 

 

Contudo, segundo Boschetti (2009), para além de diferenciações entre análise 

e avaliação de política social, que envolvem várias tendências teóricas e 

metodológicas, o que emerge desse debate é a compreensão de que o fundamental 

é tratar esses diferentes momentos, sentidos e movimentos avaliativos como inter-

relacionados e complementares. A avaliação de uma política (de serviços, programas 

e projetos, entre outros), destaca a autora, pressupõe inseri-la na totalidade e 

dinamicidade da realidade. Mais do que conhecer e dominar tipos e métodos de 

avaliação ou diferenciar análise e avaliação, é fundamental reconhecer que as 

políticas sociais têm um papel imprescindível na consolidação do Estado democrático 

de direito e que, para exercer essa função, como seu objetivo primeiro, devem ser 

entendidas e avaliadas como um conjunto de programas, projetos de políticas sociais 

(ou programas e projetos), devendo sobrepor-se à mera composição de técnicas e 

instrumentos, situar-se no âmbito de identificação da concepção de Estado e de 

política social que determina seu resultado.  

As autora concluem que o desafio de implementar o novo modelo de gestão do 

SUAS na direção da universalização dos direitos sociais demandará a ampliação e 

qualificação das ações dos assistentes sociais, na direção de planejar e gerenciar 

articuladamente os serviços específicos da política de assistência social entre seus  

diferentes níveis de proteção social, bem como com os serviços das demais políticas 

sociais para além da sua execução terminal. 

Outro aspecto da gestão também presente nos processos de trabalho no 

SUAS, e explicitado nos dados coletados (Quadro 8), é a participação, a organização 

e a mobilização da sociedade civil organizada por meio dos conselhos gestores. 
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Os conselhos, concebidos, segundo Gomes (2000), como condutos de 

participação social, têm constituindo-se como um rico espaço de realização 

profissional do trabalho social. Enquanto um instrumento de democracia previsto 

constitucionalmente, os Conselhos de gestão setorial das políticas sociais, são 

considerados por Degennszajh (2000) uma das principais inovações democráticas 

neste campo. 

Pela sua composição paritária entre representantes da sociedade civil e do 

governo, e a natureza deliberativa de suas funções no que se refere à definição da 

política em cada setor e ao controle social sobre a sua execução, Degennszaijh (2000) 

considera que os Conselhos emergem como um constructo institucional que se opõe 

à histórica tendência clientelista, patrimonialista e autoritária do Estado brasileiro.  

 

É essa dinâmica societária que fortalece a ideia de que os espaços de 
representação social na organização e gestão das políticas sociais 
devem ser alargados para permitir a participação de novos e 
diversificados sujeitos sociais, principalmente os tradicionalmente 
excluídos do acesso às decisões do poder público (DEGENNSZAIJH, 
2000, p. 62). 

 
 

As diferentes experiências de organização dos conselhos atualmente 

existentes no Brasil, nas mais variadas áreas (saúde, assistência social, criança e 

adolescente, trabalho, meio ambiente, entre outras), são expressões, segundo 

Degennszaijh (2000, grifo da autora), da busca de novos canais de participação da 

sociedade civil na coisa pública, em direção à constituição de esferas públicas 

democráticas no âmbito das políticas sociais, embora estejam na contracorrente da 

reforma neoliberal conduzida pelo governo federal. Tal reforma tende a desvalorizar 

os espaços de representação coletiva e de controle socializado sobre o Estado para 

a ação dos grupos de pressão e lobbies, desqualificando e despolitizando a força da 

organização coletiva. 

Estes conselhos significam o desenho de uma nova institucionalidade nas 

ações públicas, que envolvam distintos sujeitos nos âmbitos estatal e societal. A 

constituição de espaços tornou-se possível, também, em virtude das mudanças que 

se processavam nos movimentos populares que, “de costas para o Estado no contexto 

da ditadura”, conforme descreve Degennszaijh (2000, p. 66), redefiniram estratégias 

e práticas, passando a considerar a participação institucional como espaço a ser 

ocupado pela representação popular. 
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Para a autora, sob diferentes ângulos, é possível reconhecer a importância 

desse fenômeno, o que não quer dizer que se desenvolva sem ambiguidades e 

contradições. Ao contrário, segundo Degennszaijh (2000), a polêmica em torno do 

significado político dos Conselhos e as consequências da sua institucionalização 

continuam despertando questionamentos quanto à oportunidade e efeitos políticos da 

participação popular nesses espaços. 

Os conselhos são canais importantes de participação coletiva e de criação de 

novas relações políticas entre governos e cidadãos, principalmente, de construção de 

um processo de interlocução permanente (DEGENNSZAIJH, 2000). E, por meio desta 

interlocução, objetivam-se: propor alternativas de políticas públicas, criar espaços de 

debates públicos, estabelecer mecanismo de negociação e pactuação, penetrar na 

lógica burocrática estatal para transformá-la, e exercer o controle socializado das 

ações e deliberações governamentais. 

Trata-se, portanto, segundo a autora, de um movimento que pretende modificar 

tanto o Estado quanto a sociedade em direção à construção de esferas públicas 

antônimas e democráticas no campo das decisões políticas. 

Todavia, Degennszaijh (2000, p. 67), alerta 

 

O exame das experiências em curso revela que os conselhos não 
podem ser considerados como os únicos condutos da participação 
política, nem exemplos modelares de uma sociedade civil organizada. 
Esta é uma das formas que o momento social conseguiu conquistar, 
que precisa ser acompanhada e avaliada atentamente e combinada 
com outras modalidades de organização e mediação política. 

 

O acanhamento das práticas dos conselhos, nas diferentes políticas sociais e 

nos vários níveis governamentais, aponta para o risco da burocratização e rotinização 

de seu funcionamento. A centralização do poder nas mãos do executivo fragiliza, em 

muitos casos, a autonomia dos conselhos diante das condições que os governos 

reúnem para interferir, neutralizar ou mesmo minar sua ações e decisões 

(DEGENNSZAIJH, 2000). 

Ao mesmo, tempo, para a autora, é preciso enfrentar com maior determinação 

o desafio da qualificação dos conselheiros, especialmente da sociedade civil, que 

precisam incorporar novas competências políticas, culturais, éticas e técnicas, para 

desempenhar seu papel com seriedade e compromisso social com o que é público. 



241 

 

Neste aspecto, a contribuição do assistente social que, como é conhecido, vem 

sendo uma das categorias com maior presença nos conselhos em suas diferentes 

áreas. A contribuição dos profissionais para fazer avançar a esfera pública no campo 

das políticas sociais, segundo Degennszaijh, é incontestável, mas impõe à profissão 

e aos profissionais a participação cada fez mais qualificada, tanto do ponto de vista 

teórico-técnico, como, sobretudo, ético-político, para atuar nos conselhos e fóruns, em 

seus vários níveis, notadamente no plano municipal, “onde a forma das elites locais 

se faz mais presente” (DEGENNSZAIJH, 2000, p. 68). 

Para tanto, é fundamental a ação do Serviço Social em dupla direção: 

 

a) Impulsionar e ampliar o movimento que se organiza em torno da 

defesa das políticas sociais, propondo novas estratégias para o 

enfrentamento das demandas socioconjunturais a partir da inserção 

dos assistentes sociais no aparato institucional, no qual se desenvolve 

o trabalho profissional, já que são cada vez mais requisitados a 

transcender funções executivas para desempenhar papéis de 

formulação e gestão de política e programas sociais; 

b) Ao mesmo tempo, colaborar para a sistematização de suas 

experiências e para o adensamento da produção teórica no âmbito da 

política social, articulados à análise das tendências macrossocietárias 

que iluminam estrategicamente os rumos a serem perseguidos. 

 

O segundo tema a ser analisado constante no Quadro 8 está sustentado por 

atividades que envolvem a Gestão financeira. Como as demais questões da 

administração pública, entender o financiamento público é complexo, porém, 

essencial quando se trabalha com a gestão de políticas sociais públicas. 

A descentralização da gestão e, com ela, a descentralização dos recursos 

públicos para o financiamento das políticas sociais, como visto no capítulo 2, estão 

previstos na Constituição Federal de 1988. Entretanto, como já discutido, a 

descentralização não foi suficiente para reverter a estrutura tributária historicamente 

centralizada, apesar dos esforços posteriores à Constituição, principalmente aqueles 

derivados das políticas de ajuste fiscal da União, para modificar a tendência de 

transferência de recursos para estados e municípios. 
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Para Cunha (2000), dentre as inovações trazidas pela CF/88, a definição de um 

orçamento98 próprio para a Seguridade Social, com recursos específicos, 

diferenciados daqueles que financiam as demais políticas de governo, foi fundamental 

para a consolidação da gestão das políticas sociais envolvidas. No artigo 165 da 

CF/88, está definido, para os três níveis de governo, que a Lei Orçamentária Anual99 

compreenderá: o orçamento fiscal; o orçamento de investimento das empresas 

estatais; e o orçamento da seguridade social. 

Conforme Salvador (2010), o estudo do orçamento é um elemento importante 

para a compreensão das políticas sociais, pois é peça técnica que vai além da sua 

estruturação contábil, refletindo a correlação de forças sociais e os interesses 

envolvidos na apropriação de recursos públicos, bem como a definição de quem vai 

arcar com o ônus do financiamento dos gastos orçamentários. “O dimensionamento 

desses gastos permite compreender e mensurar a importância dada a cada política 

pública no contexto histórico da conjuntura econômica, social e política vivenciada no 

país” (SALVADOR, 2010, p. 172). 

O orçamento fiscal é formado por impostos e responde pelo financiamento do 

conjunto das responsabilidades do governo, à exceção das vinculadas à seguridade 

social. São provenientes daí os recursos para gastos com pessoal; para pagar 

encargos da dívida pública; a parcela destinada ao financiamento da área de 

educação; os recursos para as áreas de habitação, agricultura, transporte e 

segurança, dentre outros. Enfim, são os recursos da União para cobrir as demandas 

da população e as responsabilidades determinadas pela legislação (CUNHA, 2000). 

Em relação ao orçamento da seguridade100, segundo Cunha (2000), este é 

formado por contribuições sociais e responde pelo financiamento exclusivo das 

                                                           
98 Orçamento: intenção de gastos, com objetivos de satisfazer determinadas necessidades, considerando, para 

tanto, a previsão de despesas, as receitas e os objetivos a serem alcançados (CUNHA, 2000, p. 91, nota). Segundo 
Salvador (2010, p. 176 apud OLIVEIRA 2001), o orçamento não se limita a uma peça técnica e formal ou a um 
instrumento de planejamento; ele é, desde suas origens, uma peça de cunho político, ou seja, ele serve para 
orientar as negociações de quotas de sacrifício sobre os membros da sociedade no tocante ao financiamento do 
Estado, e é utilizado como instrumento de controle e direcionamento dos gastos. 
99 Segundo Salvador (2010), a CF/88 confirmou, no campo das finanças públicas, os processos de reordenamento 

institucional e de unificação do orçamento, além de ampliar o fortalecimento da Federação e do papel do 
Congresso Nacional, recuperando as prerrogativas do Poder Legislativo em matéria orçamentária. 
Em relação ao planejamento, segundo o autor, o reordenamento propiciou a criação de duas peças orçamentárias: 
O Plano Plurianual (PPA)  e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) . Com isso, a partir da CF, o ciclo orçamentário 
é composto pelo PPA, pela LDO e pela LOA (Lei Orçamentária Anual). O objetivo principal dessas leis é integrar 
as atividades de planejamento e orçamento, visando garantir a execução das políticas sociais governamentais nos 
municípios, estados e União. 
100 Para maior aprofundamento ver SALVADOR, E. Fundo Público e Seguridade Social no Brasil. São Paulo: 

Cortez, 2010. 
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políticas componentes da seguridade social: saúde, previdência social e assistência 

social. 

Cunha (2000) destaca que, se observamos o caput Art. 195 da CF/88, veremos 

que, além de definir claramente as contribuições que financiariam a seguridade social, 

a lei também determina que os recursos dos orçamentos da União, estados, Distrito 

Federal e municípios deveriam ser alocados na área. Isso significa que a seguridade 

social deveria ser financiada por meio de contribuições sociais e também receberia 

parte dos recursos arrecadados através dos impostos. 

Entretanto, conforme Cunha (2000), esta determinação não foi cumprida. Ao 

contrário, foram utilizados recursos de contribuições sociais no financiamento de 

ações não previstas na Constituição e que deveriam ser financiadas com recursos 

fiscais. Além deste fato, uma questão formal administrativa, ressaltada por Salvador, 

(2010) vai desvirtuar o que havia sido previsto na Carta Magna, ou seja, a previdência, 

a saúde e a assistência social foram regulamentadas por leis distintas e organizadas 

administrativamente de forma separada. Em vez do fortalecimento, ocorreu a 

fragilização das três políticas sociais (VIANNA, 1999101 apud SALVADOR, 2000). 

Quanto ao financiamento da Política de Assistência Social, Cunha (2000) 

descreve que a LOAS define que, para a transferência de recursos para estados e 

municípios, devem ser observados critérios como população, renda per capta, 

mortalidade infantil e concentração de renda. São critérios próximos aos estabelecidos 

pela política de saúde. De maneira similar à saúde, segundo a autora, apesar dos 

esforços empreendidos, esses critérios não foram ainda regulamentados. Entretanto, 

para suprir tal ausência, foi editada a NOB-AS/99. 

Especificamente em relação ao financiamento, a NOB-AS/99 estabelece: 

 

a) Financiamento de serviços de prestação continuada: os 

recursos correspondentes serão transferidos de maneira regular e 

automática do FNAS aos fundos estaduais e municipais, segundo a 

série histórica de gastos. A gestão destes recursos deverá se dar de 

acordo com a demanda e configuração da rede local de assistência 

social. Segundo a NOB-AS/99, não há vinculação prévia com 

                                                           
101 VIANNA, M.L.T.W. Seguridade Social: três mitos e uma mentira. Universidade e Sociedade, Brasília, n. 19, 

p. 39-47, 1999. 
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entidades ou programas anteriormente executados pelo Governo 

Federal. 

b) Financiamento de programas e projetos: estes deverão estar 

previstos no plano municipal de assistência social, atender 

exclusivamente os beneficiários definidos pela Política Nacional de 

Assistência Social, ser aprovados pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social e encaminhados pelo gestor municipal. A seleção 

final é responsabilidade do Governo Federal. 

 

Essa organização definida nas normatizações da gestão financeira da 

assistência social reflete as modificações nas práticas de gestão que vêm sendo 

exigidas aos órgãos gestores das políticas sociais. Mais do que instrumento formal, 

organizados para cumprir a legislação e garantir o acesso a recursos, a criação dos 

conselhos e fundos, e a formulação dos planos têm como objetivos facilitar a 

autonomia, a transparência e a racionalidade na elaboração de políticas, definição de 

prioridades, implementação e avaliação de ações e serviços (CUNHA, 2000). 

A gestão através de fundo na área social, segundo Cunha (2000), é uma 

experiência ainda recente. O fundo não é uma entidade jurídica, órgão ou unidade 

orçamentária, mas um conjunto de contas que identificam as origens e as aplicações 

de recurso de um determinado objetivo, serviço ou políticas públicas. A autora ressalta 

que a concepção de fundo presente nas áreas sociais, em especial na saúde, 

assistência social, criança e adolescente, educação, entre outras, amplia as 

concepções tradicionais. “O fundo passa a ser um instrumento permanente e 

responsável pela gestão dos recursos de toda política, não só de programas ou ações 

pontuais” (CUNHA, 200, p. 100). 

 

O orçamento do fundo, também chamado de plano de aplicação, deve 
ser elaborado de forma articulada com os planos das áreas 
especificas, como a assistência social e a saúde. Estes tornam-se a 
base para posterior acompanhamento e fiscalização da gestão dos 
recursos, que é uma importante tarefa dos conselhos. Cabe ainda aos 
conselhos a aprovação do plano de aplicação e prestação de contas 
do fundo. As funções gerenciais, no entanto, são exclusivas do gestor 
do fundo, dentre elas as de autorização de despesas, empenho e 
pagamento (CUNHA, 2000, p. 101). 
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Salvador (2010) faz uma ressalva em relação a esse processo. Segundo o 

autor, a existência dos fundos setoriais102 não tem sido suficiente para assegurar que 

todos os recursos destinados às políticas de saúde, assistência social e previdência 

social sejam alocados integralmente nos fundos e submetidos ao controle dos 

conselhos. 

Entretanto, o repasse regular fundo a fundo (fundo federal para fundos 

estaduais e municipais, e fundos estadual para fundo municipal) instalado pela LOAS, 

rompendo com o antigo trato triangulado de convênios (com a mediação de entidades 

sociais), é de imenso avanço para o modelo de financiamento federal até então 

vivenciado (SPOSATI, 2006). 

A norma SUAS trata dos critérios de partilha de modo a equalizar, priorizar e 

projetar a universalização da cobertura pela política de assistência social. Criou-se a 

Taxa de Vulnerabilidade Social, composta por nove indicadores. Para 2005/2006, 

essa aplicação de indicador foi reconhecida como o índice SUAS que classifica os 

5565 municípios brasileiros por ordem de prioridade para o financiamento federal 

(SPOSATI, 2006). 

A elaboração do orçamento e a gestão dos fundos devem estar articuladas com 

a gestão orçamentaria e financeira do nível de governo especifico e com outras formas 

de participação existentes, por exemplo, os orçamentos participativos. 

Enquanto uma possibilidade de romper com a estrutura autoritária e 

centralizada presentes historicamente na organização política e administrativa do 

Estado brasileiro, o orçamento participativo surge no bojo do processo de efetivação 

de uma estrutura descentralizada e participativa de gestão pública (DE MARCO, 

2000): nasce e se desenvolve a partir de uma estrutura especialmente montada para 

viabilizar o compartilhamento do controle social, colocando a gestão pública municipal 

a serviço de um projeto de cidade justa e equânime. 

No orçamento participativo, segundo De Marco (2000), a participação ocorre 

de maneira direta e efetiva, implicando decisões sobre a gestão pública municipal e 

gerando a partilha de poder e a construção de uma cidadania ativa e qualificada. O 

                                                           
102 Dos três fundos existentes na esfera federal no âmbito da seguridade, o FNS é o que vem recebendo, 

proporcionalmente, o maior montante de recurso no orçamento, em relação à função saúde. No período de 2000 
a 2007, mais de 80% dos gastos com saúde da União foram executados pelo FNS, enquanto na política de 
assistência social, em 2007, apenas 60% dos recursos orçamentários liquidados foram realizados por intermédio 
do FNAS, evidenciando, a partir de 2002, uma redução na participação desse fundo público no orçamento setorial 
dessa política. Na previdência social, nos últimos três anos, ¾ do orçamento foram liquidados por meio do FRGPS 
(SALVADOR, 2010, p. 267). 
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sistema de orçamento participativo fundamenta-se nesta ideia, e por isso, não se 

restringe à formulação de demandas, não se constitui um método de consulta ou um 

mero controlador de realização de obras. Os objetivos desta forma de organizar os 

recursos foi planejar o financiamento das políticas sociais, discutir a receita do 

município, as políticas, a legislação, as prioridades, e os próprios rumos dos bairros e 

da cidade como um todo. Entretanto, De Marco (2000) ressalta que, para a efetivação 

desta estrutura, é fundamental a vontade política de todos os envolvidos no processo: 

gestores, sociedade civil organizada e técnicos. 

Assim, o processo de gestão do financiamento da política municipal de 

assistência social e, com ela, a elaboração de planos, gestão de fundos, elaboração 

de orçamentos participativos, transformam-se em demandas profissionais para os 

assistentes sociais. Estas atividades, além das exigências de amplo conhecimento 

técnico sobre o planejamento, desafiam os profissionais a atuarem em uma dimensão 

político-pedagógica pouco experimentada na gestão da coisa pública. 

Pontual103 (1992 apud DE MARCO 2000, p. 157), em seus estudos sobre a 

dimensão pedagógica do fazer profissional, destaca: 

 

a atuação em espaços como orçamento participativo exige dos 
profissionais, que nele atuam, identidade com a construção de uma 
sociedade mais justa e solidária – solidariedade aqui entendida como 
processo coletivo de construção de justiça social a partir da instituição 
de um Estado comprometido com os interesses populares e não com 
ações de voluntariado que assumem responsabilidades públicas como 
se fossem suas. A atuação profissional no orçamento participativo 
deve contribuir para a modificação das relações sociais e políticas da 
cidade, resgatando a soberania popular com seu fundamento. Essa é 
a perspectiva do orçamento participativo.   

 

Contudo, a criação de espaços reais de participação desencadeia um processo 

permanente de reivindicações e de pressão popular, que questiona as ações 

governamentais, bem como a atuação profissional, colocando, muitas vezes, em 

xeque, a prática profissional e política dos técnicos envolvidos. 

Os profissionais, nesses espaços, segundo De Marco (2000), são desafiados a 

se colocarem em processo permanente de qualificação profissional e, principalmente, 

a reconhecer a soberania popular como princípio norteador da prática profissional. 

                                                           
103 PONTUAL, P. Por uma Pedagogia de Participação Popular. Revista Polis. São Paulo, n. 14, Participação 

Popular em Governos Locais – Fórum Nacional de Participação Popular nas Administrações Democráticas, 1992. 
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A atuação profissional em espaços de gestão participativa é iniciante, exige dos 

técnicos constante reflexão quanto ao caráter de sua ação profissional, verificando se 

sua pratica político-profissional está servindo ao projeto de emancipação que o 

orçamento visa atender. 

Cientes que o orçamento participativo está na contramão do projeto neoliberal, 

pois reafirma as responsabilidade públicas do Estado e o compromisso que este deve 

ter no estabelecimento de um novo contrato social, firmado com base em novas 

relações entre Estado e sociedade, e nos princípios de equidade e justiças social, a 

defesa de ações democráticas, como orçamento participativo, o controle social pelos 

Conselhos, entre outros, são posturas que possibilitam construir alternativas para 

forjar um projeto no qual se resgate a dimensão ética da vida social, perdida neste 

mundo rendido ao “deus” mercado (DE MARCO, 2000, p. 161). 

Por fim, o terceiro eixo a ser analisado refere-se à Gestão da informação nos 

processos de trabalho no SUAS. Como descrito acima, dentre os desafios colocados 

pela Política Nacional de Assistência Social (2004), está a definição de uma nova 

lógica de concepção, planejamento e gestão dessa política pública. Segundo Tapajós 

(2006), a concretização dessa nova lógica exigiu a inauguração de processos 

organizacionais e tecnológicos inéditos, que envolvem várias etapas de formulação, 

deliberação e pactuação, e exige o estabelecimento de condições institucionais e 

materiais adequadas. As determinações da PNAS/2004 referentes à gestão da 

informação, ao monitoramento e à avaliação das ações praticadas no setor são 

determinantes e estruturantes para essa área. 

Conforme descreve Tapajós (2007), a gestão da informação, no SUAS, é um 

dos instrumentos imprescindíveis para o alcance dos objetivos da Secretaria Nacional 

de Assistência Social (SNAS) de construir e consolidar um sistema descentralizado e 

participativo nos moldes de um sistema único e unificador dessa política em todo o 

território nacional. Esse campo conceitual e operacional, inédito na política de 

assistência social, foi adensado como instrumento de gestão com vistas à 

consolidação das inovações ensejadas nas estruturas de gestão, articulação e 

pactuação da política. Efetivamente, vem sendo incorporado para oportunizar, 

favorecer e influir de maneira positiva nas responsabilidades e corresponsabilidades 

para a implementação do direito à assistência social.  

A gestão da informação, segundo Tapajós (2007), é desempenhada pelo 

processamento de dados provenientes de múltiplas fontes, mais frequentemente 
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acionada a partir de um conjunto de aparatos tecnológicos de grande complexidade, 

de forma a poder gerar informação relevante e útil para as necessidades da gestão. 

A compreensão da gestão da informação nessa área específica de política pública 

dimensiona o tratamento dos dados, tendo como perspectiva as possibilidades de 

geração de processos e produtos (informação e conhecimento) que ocasionem 

alterações significativas nos modelos institucionais de gestão e, sobretudo, no 

alcance, na solução e na visibilidade da ação da política de assistência social 

vivenciados até então. A gestão da informação do SUAS vem sendo desenvolvida 

para compor a associação entre a gestão estratégica da política e as Tecnologias de 

Informação, procurando selecionar a informação relevante para a definição dos 

melhores processos, para a agilização de procedimentos e fluxos e facilitando, por 

sua vez, a tomada de decisões e o controle público e social de toda a operação que 

envolve a política. 

Equivale dizer, segundo a autora, que a informação e sua gestão, por meio de 

ferramentas tecnológicas, são concebidas como uma mediação lógica e indispensável 

na ação decisória e, portanto, estratégica no contexto da política. Reconhecem-se, 

assim, as novas e amplas possibilidades de conjugação da Tecnologia da Informação 

com o campo da gestão pública, o que aponta, decididamente, para a implantação do 

direito social e do seu reconhecimento como dever do estado. 

Nesse sentido, a gestão da informação opera com dados e fluxos de 

informação do SUAS com uma clara definição de estratégias referentes à produção, 

armazenamento, organização, classificação e disseminação dos dados, obedecendo 

a um padrão nacional e eletrônico definido no âmbito da assistência social  (TAPAJÓS, 

2006, 2007). 

As políticas de Saúde e Previdência Social, destaca a autora, já contam, há 

anos, com a evolução de base tecnológica disseminada pela utilização das 

tecnologias da informação, com sua incorporação a todas as dimensões das 

organizações vinculadas ao campo dessas políticas, inclusive com uma consequente 

ampliação de conectividade entre os entes da federação, possibilitada pela 

convergência de várias tecnologias e dispositivos. Hoje, podemos observar uma 

quantidade significativa de programas e sistemas que sustentam o desenvolvimento 

dessas políticas de seguridade, comprovando que esse é um paradigma de gestão 

em plena assimilação no campo da proteção social, e cada vez mais assumido como 

componente estratégico para o funcionamento dessas organizações, da mesma forma 
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que vem sendo realizado em outros setores da administração pública federal 

(TAPAJÓS, 2006, 2007). 

Segundo a autora, compreendida como um instrumento de gestão pela 

NOB/SUAS, a construção dessa área específica exigiu o equacionamento de ideias-

base contendo os termos e as diretrizes em torno da consolidação deste novo conceito 

no setor. Da mesma forma, essa área requisitou o estabelecimento de princípios para 

o projeto de um Sistema Nacional de Informação que pudesse alcançar todos os 

setores da política de Assistência Social. Tal sistema foi designado como Rede SUAS.  

A Rede SUAS, segundo Tapajós (2007), é um sistema de informação resultante 

da integração de vários instrumentos de produção, recebimento, armazenamento e 

entrega de dados e informação com escopos diferenciados no arcabouço da gestão, 

no controle social e financiamento da política. De fato, chama-se de sistema por conta 

da condição interativa e da perspectiva de rede de relações que determina, em função 

da dependência recíproca entre um conjunto de elementos — partes ou órgãos 

componentes dos sistemas —, isto é, subsistemas dinamicamente inter-relacionados 

com a organização específica. No caso, gestores, usuários, técnicos, rede de 

entidades executoras de serviços socioassistenciais e a sociedade em geral. 

 

O sistema de informação da assistência social confere, assim, sentido 
para os dados produzidos pelos aplicativos processando, de forma 
utilitária, dados e informação com objetivos bem definidos. Assim, para 
haver gestão da informação, é preciso alterar a ação de quem a 
produz, armazena, organiza e a classifica nas esferas de gestão. Sem 
dúvida, uma premissa fundamental para que se possa conceber um 
sistema de informação é pensar em informação como um direito de 
todo cidadão, conforme estabelecido nos parâmetros do SUAS 
(TAPAJÓS, 2007, p. 73) 

 
 

O SUAS, segundo a autora (2007), define-se como um novo modelo de gestão. 

Para além, atua com a noção do direito à proteção social ancorada na cidadania, com 

proposta e gestão de ruptura com a fragmentação programática de ações entre os 

entes da federação e refuta às práticas minimalistas de atenção social, ao requalificar 

essa política de seguridade social como dever do estado na direção da 

universalização. O SUAS é a consagração da assistência social como uma política de 

estado levada a termo pelo MDS. Dessa forma, nada mais congruente que a definição 

de políticas de informação, que considerem a tecnologia como um veículo de 

promoção da cidadania, torne-se, então, fundamental para o alcance de tais objetivos, 
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entre eles o enfrentamento das questões sociais da atualidade, sob a égide do 

governo democrático e popular. Daí ressalta-se que a composição e modulação de 

um sistema de informação, que forneça condições para a construção do SUAS, 

corresponda a um alto grau de complexidade e deva estar definido como uma das 

competências centrais dos órgãos gestores. 

Com isso, para Tapajós (2007), possibilita-se uma substancial e decisiva 

alteração em torno da realização de políticas estratégicas de monitoramento e 

avaliação. Elas são desenhadas como meio de aferir e aperfeiçoar os projetos 

existentes, aprimorando o conhecimento sobre os componentes que perfazem a 

política e sua execução; contribuindo para o seu planejamento futuro, tendo como 

pano de fundo sua contribuição às metas institucionais. 

Essa alteração não se realiza plenamente, como se sabe, sem um consistente 

e organizado trabalho com os dados que se produzem e são criados com o objetivo 

de revelarem as alternativas, os resultados e a realidade sem dificuldades. 

A motivação da construção de um sistema para a área da assistência social se 

consagra a partir da necessidade de acessar diversas funções que implementem e 

incrementem as operações da assistência social no seu atual estágio. Por isso, a 

construção de um sistema de informação que compreenda as especificidades das 

ações de proteção social básica e especial de alta e média complexidade — que reflita 

a sistemática operacional adequada à natureza e à gestão de cada ação e que 

considere as regras de gestão financeira e administrativa — requisitou minuciosa 

análise, envolvendo aspectos técnicos, sociais e políticos, considerando, inclusive, os 

níveis de impacto em todos os aspectos de relevância no desenvolvimento da política 

de assistência social e, sobretudo, na aferição de seus níveis de resolutividade 

(TAPAJÓS, 2007). 

Considerando os avanços acima descritos em relação à implementação da 

Rede SUAS e a complexidade que envolvem a operacionalização da gestão destas 

informações, algumas questões se presentam ao trabalho profissional. 

O levantamento de dados sobre a realidade orientada pela categoria território 

e com o aporte de dados censitários, dentre outros, segundo Mota et al. (2006), pode 

subtrair algumas conexões entre o local e o geral, além de adotar, como únicas, as 

metodologias utilizadas nos censos. Neste caso, o real pode ser objeto não de 

aproximações sucessivas, mas de uma manipulação dos dados disponíveis. 
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Nos documentos sobre o SUAS, o processo de gerenciamento de informações 

ocupa um lugar de destaque na organização e funcionamento do sistema. Sejam a 

natureza cadastral, os diagnósticos, as pesquisas censitárias, etc., fato é que deles 

dependem o acompanhamento, a avaliação e o monitoramento da PNAS. Esta 

assertiva nos obriga a refletir sobre a dimensão investigava da prática profissional na 

medida em que a mera organização de dados e registros não garante o 

desenvolvimento de um processo sistemático de investigação e produção de 

conhecimento sobre a realidade que orienta novas proposições e atualizações da 

Política de Assistência Social (MOTA et al., 2006). 

Estas circunstâncias que envolvem competências profissionais como o 

planejamento, o monitoramento e a avaliação não podem ser esquecidas. Como bem 

ressalta Mota et al. (2006), um dos requisitos do processo de gerenciamento de 

informações reside na capacidade do profissional de desenvolver pesquisas e tratar a 

sua prática cotidiana como fonte de informações e sistematizações.  

Mota et al. (2006) traz alguns apontamentos importantes quando se pensa 

nesse gerenciamento de informações enquanto uma atribuição profissional. Segundo 

os autores, é reconhecida a importância da sistematização de dados e informações 

para a prática profissional. Cabe salientar, contudo, uma problemática decorrente das 

similaridades entre o SUS e o da Assistência Social. Se, para o primeiro, a pesquisa 

epidemiológica foi uma das principais matérias-primas para a normatização e 

padronização dos serviços, o mesmo dificilmente pode ser esperado quando se trata 

de manifestações da questão social. Em relação a essa questão, os autores 

ressaltam: 

 

Cabe uma crítica à transposição de um modelo formal-abstrato, 
construído sob uma base teórico-metodológica que fundamenta a 
pesquisa epidemiológica para o campo das ciências sociais. As 
consequências desse processo podem de fato ter impactos perversos 
na tradição critica historicamente construída no Serviço Social (MOTA 
et al., 2006, p. 174). 

 

Finalizando, como demonstrado, não são poucos os desafios para o exercício 

profissional dos assistentes sociais que trabalham na política municipal de assistência 

social. Para Mota et al. (2006, 174-175, grifo dos autores), estes desafios estão 

vinculados à relação entre a natureza e a dimensão dos níveis de complexidade das 

necessidades dos usuários e dos serviços em face das competências especificas do 
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conjunto de profissionais que atuam no SUAS. Segundo os autores, as necessidades 

dos usuários por si já são reveladoras da multiplicidade de expressões da “questão 

social”, já os serviços, classificados em básico e especiais, têm a pretensão de cobrir 

o atendimento daquelas vulnerabilidades e riscos. Assim, apresentam-se como 

desafiadora a capacidade dos profissionais da assistência social de romperem com a 

consequências da divisão social e técnica do trabalho, cristalizadas nas 

“especialidades acadêmicas”, para estabelecer articulações e construir referências 

teórica-metodológicas e técnico-operativas que busquem romper com as visões e 

abordagens fragmentárias dos riscos e vulnerabilidades em prol de uma intervenção 

qualificada, critica e politicamente comprometida. 

Outro aspecto mencionado pelos autores quanto aos desafios pode ser assim 

interpretado: historicamente, a política de Assistência Social caracteriza-se como uma 

ação compensatória que, ao lado das demais políticas que compõem a seguridade 

social, tem a finalidade de dar cobertura aos riscos sociais a que estão sujeitos os 

trabalhadores. Na conjuntura atual, esta dimensão compensatória é redimensionada 

em função do crescimento do desemprego e das massas de trabalhadores supérfluos 

para o capital. Como tal, a assistência social tende a assumir um papel na esfera da 

proteção social que termina por suprir necessidades que seriam do âmbito de outras 

políticas, como é no caso do trabalho. Um dos indícios deste movimento é o fato de 

que, enquanto ocorre um processo de mercantilização da Saúde e da Previdência, 

vinculada aos riscos do trabalho, há uma expansão da Assistência Social. Estas 

constatações parecem apontar para algo que não vem sendo posto no debate: a 

Assistência Social no sec. XXI está adquirindo a condição de mecanismo integrador, 

em lugar do papel desempenhado pelo trabalho assalariado. Aqui, o maior destaque 

fica por conta dos programas de transferência de renda e pela condição de política 

estruturadora que a PNAS tendera a assumir nos municípios brasileiros. No nosso 

entender, esta é a maior tensão presente na Política de Assistência Social, haja vista 

a impossibilidade estrutural de ela assumir este papel (MOTA et al., 2006, p. 176). 

De outra forma, e na mesma direção, segundo Mota et al. (2006, p. 176), esta 

também é a principal tensão presente na formação e nas competências profissionais 

dos assistentes socais. A capacidade de compreender a necessidade objetiva da 

ampliação da assistência, diante do agravamento da pobreza, sem hiperdimensionar 

o papel do Assistente social no enfrentamento da “questão social”. Reside, neste 

processo, o maior desafio da formação profissional, de instrumentalizar os 
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profissionais a empreenderem a grande tarefa de superar a aparência dos fenômenos, 

identificando as múltiplas determinações do real, sem desconsiderar, no entanto, as 

condições objetivas que estão envolvidas na prática profissional as quais requerem 

conhecimentos específicos que deem conta das particularidades e singularidades da 

Assistência Social.  

 

4.2.1 A presença do assistencialismo e conservadorismo nas demandas 

profissionais 

 

Contudo, apesar de os dados demonstrarem a amplitude e a complexidade das 

atividades determinantes nos processos de trabalho do assistente social que 

trabalham com a operacionalização da política de assistência social, os profissionais 

convivem com requisições que envolvem praticas assistencialistas e conservadoras. 

Estas requisições demarcam as dificuldades no rompimento, apesar dos avanços e 

conquista da categoria profissional nos últimos anos, do “ranço” histórico de práticas 

de cunho moralista e controladora que visam “soluções para os problemas” 

apresentados. 

O fato de essas requisições estarem explícitas nos editais demonstra a 

fragilidade na compreensão do fazer profissional. Fragilidade esta, muitas vezes, 

respaldada na visão conservadora e acrítica da profissão e do exercício profissional, 

presentes nos discursos de parte da categoria, conforme destacado por Raichellis e 

Silveira. Essas fragilidades só serão superadas, ou pelos menos enfrentadas, se os 

profissionais envolvidos com a PMAS incluírem (efetivamente), no debate sobre a 

gestão do trabalho, a discussão sobre competências e atribuições.  

Desta forma, constam as seguintes demandas: 

 

a) Orientar e coordenar estudos ou pesquisas sobre as causas de 
desajustamentos; 

b) Fazer o estudo dos problemas de ordem moral, social e econômica 
de pessoas ou famílias desajustadas; 

c) Elaborar histórico e relatório dos casos apresentados, aplicando 
os métodos adequados à recuperação de menores e pessoas 
desajustadas; 

d) Organizar atividades ocupacionais para menores, pessoas idosas 
ou desamparadas e desajustadas socialmente; 

e) Planejar ações de integração e promoção social, para prevenir ou 
eliminar desajustes de natureza biopsicossocial; 
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f) Executar programas, projetos e/ou atividades, que visem prevenir 
a marginalização da criança e do adolescente e minimizar os 
problemas decorrentes da carência socioeconômica das famílias; 

g) Analisar as causas de desajustamentos sociais, para estabelecer 
planos de ação capazes de restabelecer a normalidade de 
comportamento social; 

h) Providenciar os estímulos necessários ao bom desenvolvimento 
do espírito social e dos reajustes sociais; 

i) Dar assistência ao menor carente ou a infrator, assegurando-lhes 
a recuperação e a integração na vida comunitária; 

j) Administrar e prestar diretamente serviços terapêuticos 
preventivos e promocionais a indivíduos, grupos, comunidade e 
populações que apresentem disfunções sociais, implantando 
melhor adequação do equipamento social;  

k) Implementar condições favoráveis à promoção humana nos 
sistemas sociais de comunicações e de instituições, bem como 
terapia psicossocial individual, familiar e grupal;  

l) Prestar serviços às pessoas com o objetivo de modificar situações, 
melhorando o bem-estar dos indivíduos e da sociedade (a 
operacionalização de obras se faz pelo atendimento a pessoas em 
três níveis de abordagens: individual, grupal e comunitária, 
dependendo da necessidade e da área de atuação do profissional, 
tendo como método o estudo, diagnóstico e tratamento); 

m) Interpretar, de forma diagnóstica, a problemática 
socioeducacional, para atuar na prevenção e tratamento de 
questões de origem socioeconômica, que interferem na saúde, 
aprendizagem e trabalho;  

n) Atender aos servidores desajustados com problemas sociais, 
encaminhando-os aos serviços especializados, com o objetivo de 
extinguir as causas dos desajustamentos, inclusive aos 
acarretados ou agravados por doença. 

o) Determinar os direitos do indivíduo à assistência financeira e 
médica a necessitados (DADOS DE PESQUISA DA AUTORA, 
2012, 2013). 

 
 

Como já mencionado, os dados demonstram que ainda é muito presente a 

visão moralista, assistencialista e conservadora do agir profissional do assistente 

social. 

Iamamoto (2008, grifo da autora), nos seus estudos sobre o 

conservadorismo104 no Serviço Social, vai discutir, com profundidade, a presença 

deste pensamento, denominado pela autora como “marcas de origem da profissão”, e 

que ainda hoje subsistem, entretanto, redefinidas, conferindo certos traços peculiares 

ao exercido desses profissionais. 

Segundo Yazbek (2008; 2009b), o conservadorismo, em especial o 

conservadorismo católico, influenciou o Serviço Social brasileiro especialmente em 

                                                           
104 Ver IAMAMOTO, M. V. Renovação e Conservadorismo. Ensaios Críticos. São Paulo: Cortez, 2008. 
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dois momentos: primeiramente, na formação dos primeiros assistentes sociais, pois é 

sabido que as primeiras escolas brasileiras de Serviço Social foram criadas pela Igreja 

Católica e seguiram rigorosamente sua ideologia. Um segundo momento de grande 

influência, destacado pela autora, refere-se ao momento do interesse pela 

tecnificação da prática dos profissionais, por meio da aproximação com as ciências 

sociais. O contato com o Serviço Social norte-americano e suas propostas de trabalho 

passaram a ser fundamentadas no caráter conservador das teorias estrutural-

funcionalistas. 

Segundo Iamamoto (2008), o conservadorismo não é apenas a continuidade e 

persistência no tempo de um conjunto de ideias constitutivas da herança intelectual 

europeia do século XX, mas de ideias que, reinterpretadas, transmutam-se em uma 

ótica de explicação e em projetos de ação favoráveis à manutenção da ordem 

capitalista. Segundo a autora, essa forma de ver a sociedade aproxima os 

pensamentos conservador e racional, apesar de suas diferenças, como portadores de 

um mesmo projeto de classe. 

 

Essa análise não deve esquecer algumas peculiaridades do 
pensamento conservador e de sua presença nas Ciências Sociais 
contemporâneas para a compreensão do Serviço Social, que nasce e 
se desenvolve embebido em ideias conservadoras, incorporando as 
ambiguidades do reformismo conservador (IAMAMOTO, 2008, p. 25). 
 
 

Na base desse conservadorismo, segundo Iamamoto (2008), há um 

componente utópico assimilado pelo Serviço Social, resultado do universo teórico no 

qual esteve embasado e respaldado pela filosofia humanista cristã. Princípios de 

solidariedade e de comunidade, pertencentes ao pensamento humanitário, são 

incorporados pelo Serviço Social e faz que a humanização das condições de vida e 

de trabalho dos segmentos sociais que constituem a “clientela” atendida pelo 

assistente social seja proposta como objetivo dentro das condições de trabalho 

alienado, e não questionada. 

As características do pensamento conservador, conforme Iamamoto (2008), 

encontram-se profundamente enraizadas no discurso e na pratica profissional, 

tonando-se parte integrante da configuração da profissão. Dentro desse contexto, a 

autora destaca a ênfase na formação social, moral e intelectual da família, 

considerada como célula básica da sociedade. 
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Trata-se de um trabalho “educativo” entre a família operária, 
especialmente ente os mais carentes que têm acesso aos 
equipamentos socioassistencaiis, com o objetivo de reforçar o núcleo 
familiar e integrar seus membros à sociedade. Buscam-se na história 
familiar os elementos explicativos de comportamentos individual. A 
família, como grupo social básico, é erigida como núcleo do trabalho 
profissional e como referência para apreensão da vida em sociedade, 
em contrapartida às classes sociais (IAMAMOTO, 2008, p. 29). 

 

Outro ponto considerado por Iamamoto (2008, grifo da autora) sobre o 

conservadorismo no Serviço Social refere-se a “tendência empirista e pragmática” que 

marcou a prática profissional. Dessa forma, ganham relevo as atividades de pesquisa 

e classificação da população-cliente, que sempre constaram como uma das 

atribuições básica do Assistente Social, pressuposto para a concessão de auxilio e 

benefícios sociais. Apenas o conhecimento empírico, mesmo que circunscrito à área 

sob intervenção, viabilizaria aquela interação. Essa atividade de pesquisa, realizada 

muitas vezes por meio de visita domiciliar, busca, na realidade, identificar elementos 

que compõe o modo de vida e de existência da população, o que possibilita uma 

hierarquização dos riscos sociais a que estão sujeitos os indivíduos, as famílias e 

grupos sociais, e a consequente delimitação de uma população, alvo preferencial e a 

ser atingido pelos programas assistenciais e pelo próprio Serviço Social. A 

hierarquização dos riscos obedece a uma classificação baseada em uma escala de 

“tipos de desajustamentos biopsicossociais”, que estigmatiza e rotula a população, e 

informa aos organismos institucionais a atitude a assumir, perante cada grupo, a qual 

pode oscilar de medidas paliativas rotineiras à multiplicidade de iniciativas de 

intervenção e controle. 

Assim, as requisições profissionais acima relatadas demonstram resquícios da 

herança conservadora mencionada por Iamamoto (2008), que têm na tendência à 

psicologização das relações sociais (presente em segmentos específicos do meio 

profissional nas décadas de 1960 e 1970) e à possibilidade de privilegiar problemas 

de desintegração e desadaptação social e funcional, isto é, de problemas relacionais 

que devem ser “tratados” por meio do diálogo. Para a autora, “a pisicologização das 

relações sociais permite preservar o julgamento moral da clientela, encoberto por uma 

aparência cientifica que tem por base rudimentos da psicanálise” (IAMAMOTO, 2008, 

p. 34). 
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Portanto, conforme descrito por Iamamoto (2008), o Serviço Social, como 

instituição componente da organização da sociedade, não pode fugir dessa realidade. 

As condições que peculiarizam o exercício profissional são uma concretização da 

dinâmica das relações sociais vigentes na sociedade, em determinada conjuntura 

histórica. 

 

Apreender o movimento contraditório da prática profissional como 
atividade socialmente determinada pelas condições histórico-
conjunturais, reconhecendo, no entanto, que estas são mediatizadas 
pelas respostas dadas pela categoria — dentro dos limites 
estabelecidos pela própria realidade —, é condição básica para se 
apreender o perfil e as possibilidades do Serviço Social hoje, as novas 
perspectivas do espaço profissional (IAMAMOTO, 2008, p. 103). 

 

Assim, o que define o espaço profissional é a conjunção desses fatores 

contraditórios. Cabe ao profissional reconhecê-los e enfrentá-los. Afinal, no cotidiano 

de trabalho, encontram-se presentes interesses antagônicos, que não podem ser 

eliminados, na medida em que expressam o próprio caráter das relações sociais na 

sociedade capitalista, e perante aos quais necessariamente nos posicionamos 

(IAMAMOTO, 2008). As demandas profissionais fazem parte dessas contradições.  

 

O espaço profissional não deve ser visto apenas na ótica da demanda 
profissional já consolidada socialmente: trata-se de, tendo por base 
um distanciamento crítico do panorama ocupacional, apropriar-se das 
possibilidades teórico-praticas abertas à profissão pela própria 
dinâmica da realidade. Em outros termos: é preciso apreender as 
demandas potenciais gestadas historicamente, contribuindo assim 
para recriar o perfil profissional do Assistente Social, indicando e 
antecipando perspectiva, no nível da elaboração teórica, da pesquisa 
ou da intervenção profissional, perspectivas capazes de responder às 
exigências de um projeto profissional coletivamente construído e 
historicamente situado (IAMAMOTO, 2008, p. 104). 

 

Finalizando, não são poucos os desafios a serem enfrentados quando se reflete 

sobre as demandas atuais e sua repercussão nos processos de trabalho dos 

assistentes sociais. Também, não se pode perder de vista os avanços conquistados, 

relacionados ao acúmulo teórico-prático construído pela categoria profissional, bem 

como o reconhecimento da categoria enquanto um trabalhador “necessário” na 

efetivação das políticas sociais.  

As demandas encontradas e postas no cotidiano de trabalho do assistente 

social que trabalha com a gestão da política de assistência social configuram dois 
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perfis: o primeiro, de um profissional crítico (da realidade e do exercício profissional), 

com capacidade de: identificar, nas condições materiais de vida, as necessidades 

sociais e as respostas existentes no âmbito do Estado e da sociedade civil; reconhecer 

e fortalecer os espaços e formas de luta e organização dos trabalhadores e 

trabalhadoras em defesa de seus direitos; formular e construir coletivamente, em 

conjunto com os trabalhadores, estratégias políticas e técnicas para modificar a 

realidade, pressionando o Estado, com vistas a garantir os recursos financeiros, 

materiais, técnicos e humanos necessários à garantia e ampliação dos direitos. 

O segundo perfil, um profissional com abordagens tradicionais funcionalistas e 

pragmáticas, reforçando as práticas conservadoras que tratam as situações sociais 

como problemas pessoais que devem ser resolvidos individualmente.  

Diante de tais perfis, qual será a escolha? 

Assim, diante do contexto contraditório e complexo no qual se encontram as 

demandas apresentadas aos assistentes sociais no desenvolvimento dos processos 

de trabalho vinculados à política de assistência social, busco, no próximo item, 

demonstrar os desafios enfrentados na política de saúde. 

 
4.3 A gestão da Política Municipal de Saúde 
 
 

A construção da política de saúde como política social envolve diversos 

aspectos: políticos, sociais, econômicos, institucionais, ideológicos, teóricos, culturais, 

dentre outros, tornando-se muito difícil isolar a participação de cada um deles em um 

momento definido. Como atividade de proteção social, a política de saúde se coloca 

na fronteira de diversas formas de relação social, como a relação entre gestores e 

atores políticos de unidades governamentais e não governamentais, entre indivíduos 

e grupos sociais (família, grupos ocupacionais, religiosos, entre outros), entre 

cidadãos e os poderes públicos, entre consumidores e provedores de bens e serviços, 

etc. A ação da política de saúde sobre essas formas de relação é diferente em cada 

caso e envolve estratégias, planos, instrumentos e processos mediados por 

instituições e significados culturais (FLEURY; OUVERNEY, 2008). 

Os autores ressaltam que, ao considerar a política de saúde como uma política 

social, uma das consequências imediatas é assumir que a saúde é um dos direitos 

inerentes à condição de cidadania, pois a plena participação dos indivíduos na 

sociedade política se realiza por meio de sua inserção como cidadãos. Isso porque as 
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políticas sociais se estruturam em diferentes formatos ou modalidades de políticas e 

instituições, assegurando o acesso a um conjunto de benefícios para aqueles que são 

considerados legítimos usuários dos sistemas de proteção social. 

O sistema105 de saúde no Brasil é operado a partir da ação conjunta e 

complementar de dois subsistemas: o público e o privado. Contudo, há enorme 

diferença ente um e outro: enquanto o subsistema público é de acesso universal por 

força constitucional, uma vez que saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantindo assistência gratuita a todos os cidadãos brasileiros, o subsistema privado, 

é restrito àqueles que pagam pelos seus serviços. O SUS opera segundo a lógica de 

parceria entre o público e privado, assegurando a assistência gratuita e universal a 

toda população brasileira. 

A implantação do SUS dá-se no início da década de 1990, após a promulgação 

da Lei Orgânica de Saúde (Lei 8.080, de 19/09/1990, complementada pela Lei 8.142, 

de 28/12/1990). Os mais importantes princípios e diretrizes do SUS estabelecidos na 

Lei Orgânica de Saúde são: Universalidade de acesso em todos os níveis de 

assistência; Igualdade na assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie; Integralidade da assistência; Participação da comunidade; 

Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo106 (NORONHA et al., 2008; GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008) 

A lei 8.080/1990 define as atribuições de cada esfera de governo no 

desenvolvimento das funções e competências do Poder Executivo na saúde. A 

direção do SUS é única nos níveis nacional, estadual e municipal, sendo exercida, 

respectivamente, pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde ou órgãos 

equivalentes. Nesta lei, também foi contemplada a criação do Fundo Nacional de 

Saúde (FNS), composto por recursos fiscais, e do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), garantindo assim a participação social. 

                                                           
105 Sistemas de saúde, segundo Elias (1999), são estruturas que funcionam de forma organizada e articulada, 

estando diversas instituições sociais envolvidas com objetivo de prover serviços de saúde, com determinado grau 
de incorporação de tecnologia e capacitação de profissionais.  
106 Ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; regionalização e hierarquização da rede de 

serviços de saúde. A descentralização com comando único implica que governos estaduais e, principalmente, os 
municípios tenham maior responsabilidade e autonomia para decidir e implementar ações e serviços de saúde. 
Ela tem como propósito promover a democratização do processo decisório e aumentar a capacidade de resposta 
dos governos em relação aos problemas de saúde de uma dada comunidade. No entanto, visto que os problemas 
de saúde não se distribuem uniformemente na população, no território e no tempo, e envolvem tecnologia de 
diferentes níveis de especialização, complexidade e custos, faz-se necessário organizar a rede de serviços dos 
SUS, de modo que ela ofereça os procedimentos necessários sem ociosidade. Para isso, é preciso definir os 
serviços por níveis de atenção (hierarquização) e distribuí-los geograficamente (regionalização) (NORONHA et al., 
2008, p. 435). 
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O SUS traz o desafio de incorporar uma nova forma de gestão e de gerenciar 

o que, segundo Campos (1997), é um desafio estratégico para a recuperação e a 

acreditação pela população nos serviços públicos de saúde, como também pode 

representa um compromisso do Estado em sanar uma dívida social com a população. 

De forma geral, ressalta Noronha et al. (2008), pode-se dizer que os gestores 

no SUS atuam em dois âmbitos complexos: o político e o técnico. O âmbito político se 

expressa no relacionamento constante dos gestores do SUS com outros atores 

sociais, nos diferentes espaços de negociação e decisão existentes. O próprio 

desempenho das funções do Poder Executivo, em um sistema político republicano e 

democrático como o Brasil, e os objetivos a serem perseguidos na área da saúde 

exigem a interação do gestor com os demais órgãos de representação e atuação do 

governo e da sociedade civil organizada.  

No âmbito técnico, segundo Noronha et al. (2008), a atuação do gestor do SUS, 

constantemente permeada por variáveis políticas, consubstancia-se por meio do 

exercício das funções gestoras na saúde. Tais funções podem ser definidas como um 

conjunto articulado de saberes e práticas de gestão necessário à implementação de 

políticas na área da saúde, exercidas de forma coerente com os princípios do sistema 

público de saúde e da gestão púbica. 

Podem-se identificar quatro grandes grupos de funções ou macrofunções 

gestoras nos diferentes campos da atenção à saúde, que englobam: 1) formulação de 

políticas e planejamento; 2) financiamento; 3) regulação; 4) prestação direta de ações 

e serviços de saúde. Cada uma dessas funções compreende uma série de atividades 

especificas, sendo exercidas de forma diferenciada pelos três níveis de governo, 

conforme a definição da regulamentação especifica (NORONHA et al., 2008, p. 445). 

O detalhamento de competências especificas dos gestores do SUS é feito pela Lei 

Orgânica da Saúde, mas outros instrumentos de regulação federal e estadual — 

principalmente portarias, decretos e resoluções — contribuem para a repartição de 

responsabilidades entre gestores do SUS. De forma geral, Noronha et al. (2008, p. 

446-447), resumem estas competências em: 

 

 Os gestores participam do planejamento dos sistemas de serviços e 
da formulação das políticas de saúde; da mesma forma, os três 
gestores são responsáveis pela realização de investimentos voltados 
para a redução das desigualdades, cada um em sua esfera de atuação 
(sendo estratégica a ação do governo federal para a redução das 
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desigualdades regionais); e, ainda, pelo controle e avaliação do 
conjunto do sistema, incluindo a avaliação de resultados. 

 As principais responsabilidades do Ministério da Saúde são a 
normalização e a coordenação geral do sistema no âmbito nacional, 
que devem ser desenvolvidas com a participação dos estados e dos 
municípios, para os quais o Ministério da Saúde deve oferecer 
cooperação técnica e financeira. 

 As principais responsabilidades dos gestores estaduais são o 
planejamento do sistema estadual regionalizado (envolvendo mais de 
um município) e o desenvolvimento da cooperação técnica e financeira 
com os municípios. 

 O papel do gestor municipal é a gestão do sistema de saúde no âmbito 
do seu território, com o gerenciamento e a execução dos serviços 
públicos de saúde e a regulação dos prestadores privados do sistema. 
Os estados e o Ministério da Saúde limitam-se a executar serviços 
públicos de saúde em caráter temporário e/ou em circunstâncias 
especificas e justificadas. 

 

Ao mesmo tempo em que aspira ser nacional na garantia do direito à saúde, o 

SUS dever ser descentralizado na responsabilidade da prestação da atenção à saúde. 

O processo de descentralização em saúde predominante no Brasil é político-

administrativo. Segundo Noronha et al. (2008), envolve não apenas a transferência da 

gestão de serviços públicos, mas também de poder decisório, da responsabilidade 

sobre o conjunto de prestadores do SUS e de recursos financeiros — antes 

concentrados no nível federal — para estados e, principalmente, para os municípios. 

A década de 1990, como visto no capítulo 2, testemunha a passagem de um sistema 

centralizado para um cenário em que milhares de governos municipais passam a ter 

uma atuação extremamente importante no campo da saúde. A experiência brasileira 

de descentralização do SUS revela a complexidade de consolidar nacionalmente os 

princípios e diretrizes da política de saúde em um país de dimensões continentais e 

em uma federação, como exposto anteriormente. 

A descentralização do SUS esbarra em dificuldades institucionais e financeiras, 

e o próprio avanço do processo evidencia problemas estruturais do sistema de saúde. 

As características do sistema descentralizado são heterogêneas no território nacional, 

ante as diferenças financeiras, administrativas e operacionais para a prestação de 

atenção à saúde e às distintas disposições políticas de governadores e prefeitos, o 

que torna relevante compreender e gerar as condições adequadas para o processo 

de descentralização ocorrer com sucesso (SOUZA, 2002). 

A consolidação de um sistema público e universal fortemente orientado pela 

diretriz de descentralização, em um país federativo, imenso e heterogêneo como o 
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Brasil, suscita desafios importantes em termos de coordenação federativa. A política 

de saúde no Brasil contou com o desenvolvimento de instrumentos próprios para 

acomodação existentes, tendo em vista o fortalecimento da capacidade institucional 

dos municípios e dos estados na saúde. A condução e a coordenação estratégica do 

processo de descentralização foram realizadas pelo Ministério da Saúde. 

A base da regulamentação federal sobre a descentralização é a normatização, 

consubstanciada pela edição anual de dezenas de portarias e pelas diversas áreas 

do Ministério e demais entidades federais, em geral associadas a mecanismos 

financeiros de incentivo ou inibição de políticas e prática, e pelos gestores estaduais, 

municipais e prestadores de serviços. Sobre essa base se associam outras formas de 

regulação, tais como: apoio à capacitação técnica dos gestores estaduais e 

municipais, divulgação de propostas e instrumentos técnicos de gestão, capacitação 

de recursos humanos para o SUS, controle e avaliação de sistemas, serviços e 

prática, financiamento de novas estruturas de regulação da rede de serviços 

(MACHADO, 2002107 apud NORONHA et al. 2008). 

As Normas Operacionais (NO) do SUS, e mais recentemente, o Pacto pela 

Saúde, ocupam papel fundamental na regulação nacional da descentralização. Nos 

anos 1990, foram publicadas quatro Normas Operacionais Básicas (NOB), de 1991, 

1992, 1993 e 1996. Na década de 2000, foram publicadas a Norma Operacional da 

Assistência à Saúde (Noas), nas versões 2001 e 2002 e, em 2006, as portarias 

relativas ao Pacto pela Saúde108. 

Para Giovanella e Mendonça (2008), o princípio da equidade em saúde, um 

valor fundamental da Reforma Sanitária, permitiu que, na construção do SUS, 

buscassem-se reestruturar os serviços, de modo a oferecer atenção integral e garantir 

que as ações básicas fossem acompanhadas pelo acesso universal à rede de serviços 

mais complexos conforme necessidades. Todavia, na década de 1990, a tensão entre 

o avanço do projeto neoliberal — ou contrarreforma, por propugnar a redução dos 

gastos públicos e a cobertura de assistência à saúde via mercado — e a preservação 

                                                           
107 MACHADO, C. Regulação da política nacional de saúde: estratégias e tendências. In; NEGRI, B.; VIANA, A. 

L. d’A. (Orgs.). O SUS em Dez Anos de Desafio. São Paulo: Sobravime, 2002. 
108 Contempla o acordo firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS 

e de Gestão. De forma geral, o Pacto pela Saúde estabelece que esse acordo seja feito com base na formalização 
de compromissos, compreendendo responsabilidades sanitárias (traduzidas em objetivos de melhoria das 
condições de saúde) e de gestão, e a pactuação de metas prioritárias relacionadas a indicadores que possam 
servir para o controle mútuo, o monitoramento e a avaliação dos compromissos assumidos. (NORONHA et al., 
2008, p. 457). A base de regulamentação do Pacto pela Saúde pode ser obtido no endereço eletrônico: 
<www.saude.gov.br>. 
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do SUS e suas diretrizes fizeram o Ministério da Saúde — ao qual foram incorporados 

estruturas, serviços e profissionais da assistência médica previdenciária em 1990 — 

adotar mecanismos indutores do processo de descentralização da gestão. Tais 

mecanismos transferiram a responsabilidade da atenção para o governo municipal, o 

que exigiu rever a lógica da assistência básica, organizando-a e expandindo-a como 

primeiro nível de atenção, segundo as necessidades da população.  

Durante a década de 1990, o Ministério da Saúde fortaleceu as ações de 

caráter preventivo com investimentos em programas de ações básicas, como parte da 

estratégia de reorganização do próprio modelo de atenção, visando especialmente à 

promoção da saúde. 

A formulação do Programa Saúde da Família foi estimulada por esses 

antecedentes e se materializou com a Portaria MS n. 692, de dezembro de 1993. Na 

primeira fase, o programa foi implementado principalmente em pequenos municípios. 

Como estratégia, a Saúde da Família foi explicitada na Norma Operacional 

Básica do SUS de 1996 (NOB SUS 01/96), apoiada em deliberação do CNS, que 

indicava a retomada da discussão em torno do modelo de atenção a ser construído. 

Tal ato normativo disciplinou o processo de organização dos serviços, segundo 

campos de atenção assistenciais, de intervenções ambientais e de política 

extrassetoriais, em uma concepção ampliada de atenção à saúde e de integralidade 

das ações (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008). 

A partir da NOB 96, a atenção básica em saúde assume a característica de 

primeiro nível de atenção, ou seja, “um conjunto de ações, de caráter individual e 

coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para 

a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação” 

(BRASIL, 1998). Também apontava para a incorporação de novas tecnologias e 

mudança nos métodos de programar e planejar a ações. 

O estimulo à ESF e à sua adequada implementação passou a ser elemento 

estratégico permanente para a consolidação do SUS. A articulação entre comunidade 

e serviços de saúde desenvolvidas na ESF respaldava a participação popular e 

cooperava para a expressão das necessidades de saúde da população, construindo 

um marco de referências para o exercício do controle social como direito de cidadania. 
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Segundo Viana e Dal Poz109 (1998 apud GIOVANELLA; MENDONÇA 2008), 

um dos propósitos da ESF foi colaborar na organização do SUS em seu processo de 

municipalização, promovendo a integralidade do atendimento e estimulando a 

participação da comunidade por meio da reorganização das práticas de trabalho. Sua 

implementação justificava-se pela necessidade de se formarem equipes mínimas de 

saúde nos municípios em consonância com a prioridade e a interiorização do SUS. 

A ESF constitui-se na porta de entrada: é o primeiro que a população procura 

para que o atendimento à saúde se processe, é onde se tem o acesso e onde o vínculo 

se estabelece. Contudo, esta procura se dá de forma obrigatória, compulsória, pois a 

população da área de abrangência da Unidade de Saúde da Família não dispõe de 

outros serviços de saúde. 

Ser o primeiro nível de assistência, segundo Mishima (2003), constituir-se em 

porta de entrada e ser o ponto de primeiro contato envolvem prestação de serviços 

acessíveis à utilização destes quando surge uma necessidade de atenção. 

O Ministério da Saúde aponta que:  

 

a Unidade de Saúde da Família nada mais é que uma unidade de 
saúde destinada a realizar atenção contínua nas especialidades 
básicas com uma equipe multiprofissional habilitada para desenvolver 
atividades de promoção, proteção e recuperação características do 
nível primário de atenção. Representa o primeiro contato da população 
com o serviço de saúde do município, assegurando a referência e a 
contrarreferência para os diferentes níveis do sistema, desde que 
identificada a necessidade de maior complexidade tecnológica para a 
resolução dos problemas identificados [...]. A Unidade de Saúde da 
Família caracteriza-se como porta de entrada do sistema local de 
saúde, não significa a criação de novas estruturas assistenciais, 
exceto em áreas desprovidas, mas substitui as práticas convencionais 
pela oferta de uma atuação centrada nos princípios da vigilância à 
saúde (BRASIL, 1993, p. 11). 

 

Assim, ser porta de entrada, ser o primeiro nível, requerem que se reveja a 

forma como os usuários são recebidos e de que modo suas demandas são recortadas 

como problemas que exigem intervenção da equipe de Saúde de Família e, quando 

necessário, seja realizado o encaminhamento para outros níveis de assistência. 

Nesse sentido, a articulação de Saúde da Família ao sistema de saúde é 

fundamental, uma vez que a demanda a outros níveis assistenciais se faz presente, 

                                                           
109 VIANA, A.L. & DAL POZ, M. Reforma de Saúde no Brasil: o Programa de Saúde da Família. Informe final. Rio 

de Janeiro: Instituto de Medicina Social. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1998. (Série Estudos em 
Saúde Coletiva, 166) 
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de modo que hierarquização se constitui em um dos instrumentos de extrema 

importância para a concepção de porta de entrada, de primeiro contato, poder efetivar-

se. Viabilizar a diretriz da hierarquização é fundamental para aumentar a 

resolubilidade da atenção à saúde. A expectativa é haver um fluxo de referência e 

contrarreferência para o atendimento de especialidade que possa oferecer retaguarda 

ágil e sem burocracia.  

Entretanto, há grande dificuldade para a articulação, o encaminhamento e a 

resolução dos problemas apresentados pelos usuários que dependem de outros 

níveis de assistência. Parece que se privilegiam os meios e não os fins da assistência, 

que são a produção do cuidado para o usuário final, a qualificação da vida deste 

usuário, que é portador do direito à saúde. Com isso, reproduz-se o modelo centrado 

no procedimento, deixando ainda distante a organização da assistência centrada no 

usuário. 

A partir de 2003, a ampliação da ESF passou a ser apoiada pelo Projeto de 

Expansão e Consolidação da Saúde da Família (Proesf), estratégia negociada pelo 

Ministério da Saúde, para vigência de sete anos com financiamento internacional, 

visando à organização e ao fortalecimento da atenção básica nos grandes centros 

urbanos do país (municípios com mais de cem mil habitantes) (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2008). 

Segundo as autoras, pesquisas realizadas na época observaram a tendência 

de que o PSF se apresentava como um programa focalizado para a população mais 

carente nos municípios de maior porte, com maior rede e complexidade de serviços 

instalados, mantendo-se paralelamente o modelo de atenção básica tradicional, 

organizado para atender a demanda espontânea e/ou programas assistenciais 

específicos. Em outros exemplos de municípios com mais de cem mil habitantes em 

que o PSF alcançava maior cobertura populacional, sua implantação levara a 

mudança expressivas na organização do sistema municipal e no modelo de atenção 

Em 2006, o Ministério da Saúde, levando em consideração essas evidências, 

editou a Política Nacional de Atenção Básica110 (PNAB), pela portaria ministerial nº 

                                                           
110 Atenção Básica é designada como um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação 
e manutenção da saúde. (...) É realizada sob a forma de trabalho em equipe, dirigida a populações de territórios 
delimitados, pelos quais assume responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território 
em que vivem essas populações. Utiliza tecnologia de elevada complexidade e baixa densidade, que deve resolver 
os problemas mais frequentes (...) e orienta-se pelos princípios de universalidade, da acessibilidade e coordenação 
do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade e responsabilização (BRASIL, 2006, p. 10).  
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658/GM, de 28 de março, mediante a qual ampliou o escopo e a concepção da 

atenção básica ao incorporar os atributos da atenção primária à saúde abrangente, 

colocando-a como porta de entrada preferencial do SUS e ponto de partida para 

estruturação dos sistemas locais de saúde. Com isso, reviu as funções das unidades 

básicas de saúde (UBS), considerando diferentes modalidades segundo o modelo de 

atenção predominante — UBS com ou sem ESF —, assim como propôs uniformizar o 

processo de trabalho da equipe multiprofissional e legitimar a expansão do processo 

de educação dos profissionais da atenção básica (GIOVANELLA; MENDONÇA, 

2008). 

Nesse conjunto de sistemas e subsistemas de saúde, segundo Machado 

(2008), é que se estrutura o mercado de trabalho em saúde, configurando um mercado 

vigoroso, gerador de mais de dois milhões e quinhentos mil empregos diretos, 

exigindo mais de um milhão e meio de trabalhadores qualificados na área de saúde111. 

Conforme descreve Machado (2008), o processo de municipalização do SUS, 

quando se transferiu a responsabilidade pela assistência à saúde para os municípios, 

inverteu definitivamente a situação da assistência em saúde e do mercado de 

trabalho, em uma década. Assim analisam Moysés, Teixeira e Pereira (2006, p. 13-

14) esse fato:  

 
Como resultado da ampliação de investimentos municipais e da 
transferência aos municípios de estabelecimentos públicos 
integrantes das redes federal e estadual, a rede municipal passou a 
administrar um maior número de estabelecimentos públicos.  

 

Em decorrência disso, se, no ano de 1992, existiam 18.662 estabelecimentos 

de saúde municipais, em 2005, a rede municipal tornou-se responsável pela 

administração de 42.549 estabelecimentos. 

A oferta de emprego público é comandada pelo setor municipal, representando 

mais da metade de todos os empregos públicos do setor, comportamento este 

presente em todas as regiões do país. Há que se registrar, ainda, que o processo de 

municipalização tem sido desigual nas regiões: enquanto as regiões Sul e Nordeste 

                                                           
111 O SUS é o maior sistema de saúde da América Latina. A expansão do setor saúde nas últimas décadas foi 

extraordinária: em 1980, o setor contava com apenas 18.489 estabelecimentos de saúde, 509.168 leitos e 573.629 
empregos de saúde; em 2002, os números passaram para 67.612 estabelecimentos, 471.171 leitos, e os empregos 
de saúde apresentaram crescimento vigoroso, contabilizando-se 2.180.598. Esse incremento do sistema de saúde 
continua, uma vez que dados recentes do IBGE indicam essa direção, ao contabilizarem mais de 77 mil 
estabelecimentos de saúde e mais de dois milhões e quinhentos mil empregos de saúde (MACHADO, 2008, p. 

311). 
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apresentam índices acima de 70% dos empregos municipais, as regiões Norte e 

Centro-Oeste se mostram mais acanhadas, com percentuais menores (MACHADO, 

2008). 

Apesar de o SUS experimentar um espetacular processo de municipalização 

em todas as regiões, este é bastante diferenciado em alguns estados, especialmente 

os da região Amazônica (Acre, Amazonas, Roraima e Amapá), mostrando um quadro 

de oferta de empregos públicos em saúde com forte participação estadual. Esse fato 

deve ser analisado de forma global na perspectiva de políticas públicas especificas 

para a região Amazônica, onde, em boa, parte, o poder municipal não consegue 

assumir sozinho a responsabilidade da assistência à população. Para Gerschman112 

(2000, p. 152 apud MACHADO 2008, p. 318), 

 

o municipalismo brasileiro nasceu sob o signo da dependência do 
Estado federal e, neste sentido, pouco tempo foi necessário para se 
descobrir a falência dos novos municípios que, sem a ajuda da 
federação, não tinham possibilidade de executar a política municipal. 
A descentralização da política de saúde teve de lidar com a 
desigualdade existente entre os municípios da Federação, o que levou 
o processo de regulamentação do setor, através de normas 
operacionais básicas, a ter difícil acolhida por parte do complexo 
panorama municipal. Estavam sempre em jogo as contrapartidas 
financeiras do SUS, como um elemento de forte resistência e pressão 
para que a maioria dos municípios não se habilitasse a efetivar o 
processo de municipalização da saúde.  

 

Conclui a autora que: 
 

as disparidades socioeconômicas entre os estados e regiões são 
enormes: os indicadores de renda por habitante, esperança de vida, 
educação, alimentação, acesso aos serviços de saúde, e de condições 
de vida e de trabalho da população do Sudeste se aproximam 
daqueles encontrados nos países desenvolvidos, enquanto os do 
Nordeste correspondem a um  país subdesenvolvido (GERSCHMAN, 
2000, p.152 apud MACHADO 2008, p. 313). 

 

É importante registrar, no entanto, que se trata de um mercado de trabalho 

constituído por atividades que requerem o uso de mão de obra intensiva, a despeito 

do incremento de novas tecnologias crescentemente incorporadas nas atividades de 

saúde. Isso porque, no setor de saúde, ocorre sempre o oposto do que se observa em 

                                                           
112 GERSCHMAN, S. A descentralização da política de saúde no final dos anos 1990. Revista de Administração 

Pública, 34(4), p.147-170, 2000. 



268 

 

outros setores da atividade econômica: com a modernização, seja de novos produtos, 

seja de instrumentos e equipamentos propedêuticos e terapêuticos, na maioria das 

vezes acrescentam-se novas qualificações para sua operação, fazendo crescer, no 

final das contas, a demanda efetiva por força de trabalho (MACHADO, 2008). 

Outra questão fundamental, destacada por Machado (2008), para se entender 

a dinâmica do mercado de trabalho em saúde, é a característica multidisciplinar do 

processo de trabalho, constituído por equipes multiprofissionais, em que, cada vez 

mais, a presença de profissionais diversificados e especializados é crescente e 

necessária. O assistente social faz parte destas equipes.  

Complementar a estas características do trabalho em saúde apresentados por 

Machado, segundo Costa (2006), reportando-se a Nogueira113 (1991, p. 2), enquanto 

uma atividade vinculada à esfera dos serviços, o trabalho tem uma singularidade, 

marcada pela natureza e modalidade dos processos de cooperação, ou seja: “a 

cooperação vertical — diversas ocupações ou tipos de trabalhadores que participam 

de uma determinada hierarquia — a cooperação horizontal — diversas subunidades 

que participam do cuidado em saúde” (COSTA, 2006, p. 307). Para o autor, segundo 

Costa (2006), ambos os níveis de cooperação envolvem uma complexidade de 

relações com a organização política-administrativa dos serviços de saúde, com as 

demandas dos usuários, com o Estado, com a indústria farmacêutica e equipamentos 

biomédicos. 

Assim, Costa (2006) vai explicitar que o processo coletivo de trabalho nos 

serviços de saúde deve ser compreendido a partir de questões centrais: das 

condições históricas sob as quais a saúde pública se desenvolveu no Brasil; das 

mudanças de natureza tecnológica, organizacional e políticas que perpassam o SUS; 

e das formas de cooperação vertical (divisão sociotécnica e institucional do trabalho) 

e horizontal (expansão dos subsistemas de saúde), consubstanciadas em rede de 

atividades, saberes, hierarquias, funções e especializações profissionais. 

Quanto ao Serviço Social, segundo Costa (2006), a inserção dos assistentes 

sociais no conjunto dos processos de trabalho destinados a produzir serviços para a 

população é mediatizada pelo reconhecimento social da profissão e por um conjunto 

de necessidades que se definem e redefinem também a partir das condições 

históricas sobre as quais a saúde pública se desenvolveu no Brasil. 

                                                           
113 NOGUEIRA, R. P. O trabalho em serviços de saúde. Adaptação do texto apresentado no seminário “O choque 

teórico”, promovido pela Escola Politécnica Joaquim Venâncio. Rio de janeiro: Fiocruz, 1991. (Mimeo). 
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O Serviço Social, segundo Mioto e Nogueira (2006), tem um conhecimento 

acumulado que o habilita a concretizar as ações demandadas na perspectiva da 

promoção à saúde, desde que se inscrevam de forma sistematizada e articulada aos 

marcos teóricos em curso. 

Nesse contexto, a ação profissional é compreendida pela ótica da totalidade de 

que significa apreendê-la: 

 

em suas múltiplas relações com a esfera da produção/reprodução da 
vida social, com as instâncias de poder e com as representações 
culturais — científicas e ético-política — que influenciaram e incidiram 
nas sistematizações da prática e ações profissionais, ao longo do 
tempo (IAMAMOTO, 2005, p. 191). 

 

Com base nessa interpretação, para Mioto e Nogueira (2006), é que se enfrenta 

o desafio de tratar a prática profissional a partir de sua categoria básica que é a ação 

profissional. As ações profissionais, segundo Mioto (2006 apud MIOTO; NOGUEIRA 

2006, p. 281), estruturam-se sustentadas no conhecimento da realidade e dos sujeitos 

para as quais são destinadas, na definição de objetivos, considerando o espaço dentro 

do qual se realiza, na escolha de abordagens adequadas para aproximação dos 

sujeitos destinatários da ação e compatíveis com os objetivos. Somam-se a essas 

exigências a escolha de instrumentos apropriados às abordagens definidas e também 

de recursos auxiliares para a sua implementação. Todo esse processo, ressaltam as 

autoras, opera-se na base do planejamento, na documentação e em um apurado 

senso investigativo. Como bem destacam as autoras, parte-se da premissa que toda 

ação profissional se constrói como processo, não existindo a priori, pois é parte 

integrante do processo histórico, estando em jogo distintos determinantes sociais. 

As ações profissionais do assistente social no campo da saúde, assim como 

nos demais campos, não ocorrem de forma isolada, mas se articulam em processos 

à medida que se diferenciam ou se aproximam entre si, e, particularmente na saúde, 

integram o processo coletivo do trabalho em saúde. Pautadas na lógica do Direito e 

da Cidadania, as ações realizadas abarcam os fatores de ordem política, econômica 

e social que condicionam o direito a ter acesso aos bens e serviços necessários para 

garantir a saúde, bem como exigem uma consciência sanitária, traduzida em ações 

operativas na concretização do direito (MIOTO; NOGUEIRA, 2006). 

Nessa perspectiva, destacam as autoras, a construção da integralidade e da 

participação social em saúde, pelo Serviço Social, está vinculada a três processos 
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básicos, dialeticamente articulados, a saber: os processos político-organizativos, os 

de planejamento e gestão, e os socioassistenciais. A integração entre esses três 

processos é que permite estabelecer o trânsito, tanto entre os diferentes níveis de 

atenção em saúde, quanto entre as necessidades individuais e coletivas, à medida 

que as ações profissionais estão, direta ou indiretamente, presentes em todos os 

níveis de atenção e de gestão.  

 

4.3.1 A centralidade da gestão no exercício profissional dos assistentes sociais  

 

Como visto, não foram poucos os avanços ocorridos na política de saúde a 

partir dos anos de 1990, principalmente com a implementação do SUS e demais 

programas de sua responsabilidade, imprimindo novas características ao modelo de 

gestão e atenção, bem como aos processos de trabalho.  

Entretanto, ao mesmo tempo em que realizou esses avanços na organização 

do sistema de saúde, passou a atender algumas reivindicações históricas do 

movimento sanitário, de que são exemplos a universalização, a descentralização e a 

incorporação dos mecanismos de controle social e participação social da sociedade, 

não superando, ainda, algumas contradições existentes, dentre as quais constam a 

demanda/reprimida, a precariedade de recursos, a questão da quantidade e qualidade 

da atenção, a burocratização e a ênfase na assistência médica curativa individual 

(COSTA, 2006). 

É nesse contexto, segundo a autora, que emerge um conjunto de requisições 

expressivas da tensão existente entre as ações tradicionais e as novas proposições 

do SUS, e que também determinam o âmbito de atuação profissional do Serviço 

Social.  

Partindo dessas determinações, busquei, como já explicitado, nos editais de 

concurso público, quais seriam as atuais demandas relacionadas à gestão 

(considerando o período pesquisado – 2009 a 2013), que estão sendo apresentadas 

aos assistentes sociais por órgãos gestores da Política Municipal de Saúde em 

diferentes municípios brasileiros. Seguindo os mesmos procedimentos metodológicos 

utilizados para a análise da política de assistência social, explicitados anteriormente, 

o mapeamento dos dados também foi condensado em três temas centrais: Gestão do 

trabalho, Gestão financeira e Gestão da informação. Também neste caso foram 

priorizadas as atividades mais expressivas, conforme demonstra o Quadro 9 abaixo. 



271 

 

Gestão do trabalho 

Participar da elaboração e execução de planos e programas que visem o desenvolvimento 

da comunidade no tocante à saúde pública; 

Elaborar e executar projetos de promoção e assistência à saúde, vigilância em saúde; 

Elaborar, executar ou participar de campanhas educativas no campo da saúde pública, 

higiene e saneamento; 

Planejar e elaborar programas de trabalho; 

Elaborar e executar projetos de promoção e assistência à saúde, vigilância em saúde; 

Coordenar Equipes do Programa Saúde da Família (PSF); 

Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto ao Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF); 

Ministrar capacitação sobre a temática de saúde do trabalhador, participar de ações de 

vigilância em saúde; 

Elaborar e promover programas; 

Pesquisar problemas relacionados com a Biometria Médica; 

Elaborar, executar ou participar de campanhas educativas no campo da saúde pública, 

higiene e saneamento; 

Elaborar e promover programas; 

Participar dos Conselhos de Saúde (locais, distritais, municipais, estaduais e nacionais), 

visando ao controle social; 

Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde do Município; 

Planejamento e Assessoramento em Saúde: Assessorar os Secretários de Saúde; 

Assessorar, incentivar os Conselhos de Saúde (locais, distritais, municipais, estaduais e 

nacionais), visando ao controle social;  

Identificar, articular e disponibilizar com a ESF uma rede de proteção especial; 

Organizar programas (planejamento familiar, materno-infantil, hanseníase); 

Coordenar, supervisionar e executar as atividades ambulatórias; 

Ministrar capacitação sobre a temática de saúde do trabalhador; 

Participar de ações de vigilância em saúde; 

Fazer a gestão dos serviços (Estratégia Saúde da Família ESF/ Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF)/ Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). 

 

Gestão financeira (contratos, convênios e parcerias) 

Articular recursos financeiros; 

Elaborar, implementar, avaliar, coordenar orçamentos; 
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Desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis; 

Participar de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e avaliação do processo 

de trabalho, com a  equipe de referência dos serviços, 

Planejar, executar, acompanhar, avaliar, controlar e auditar os contratos, convênios, ações 

relativas ao Sistema Único de Saúde (SUS); 

Montar e executar projetos advindos de Convênios do Município, Estado e União; 

Encaminhar e buscar parcerias com outros órgãos municipal/estadual/federal. 

Acompanhar os processos, solicitações, convênios, verificação de prestações de contas e 

outros; 

Articular parcerias, viabilizando o desenvolvimento de projetos de interesse do município e 

deles participando. 

Gestão da informação 

 

Realizar estudos e pesquisas, objetivando conhecer as variáveis que interferem no 

processo saúde-doença de grupos populacionais, famílias, usuários dos serviços de saúde, 

identificando as possibilidades de condições de participação da família, cuidadores e outros 

responsáveis; 

Elaborar e organizar dados para o sistema de informação, emitindo relatórios de atividades, 

promovendo análises das situações verificadas e sugerindo procedimentos que visam à 

maximização da saúde e do bem-estar social. 

Realizar estudos e pesquisas, tendo em vista o conhecimento das características de cada 

comunidade, para que os programas de ações das unidades de saúde correspondam às 

reais necessidades da população; 

Pesquisar problemas relacionados com a Biometria Médica. 

 
Quadro 9 – Detalhamento das atividades profissionais relacionadas à gestão a serem 

desenvolvidas nos espaços ocupacionais vinculados à Política de Saúde, 
operacionalizada pelos diferentes municípios brasileiros –  

Editais de concurso público realizados no período de 2009 a 2013 

 

Fonte: Dados pesquisa autora (2012, 2013)  

 
 

Considerando os temas centrais acima descritos, o primeiro a ser analisado 

refere-se à Gestão do trabalho. 

Vale demarcar que, embora as demandas relacionadas à Política de Saúde 

tenham similaridades com as da assistência social, as respostas profissionais devem 
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considerar suas particularidades, permitindo assim empreender análises que 

respeitam as formas específicas de cada uma. 

A gestão em saúde, segundo Paim (2003), pode ser reconhecida como a 

direção ou condução de processos político-institucionais relacionados ao sistema de 

saúde, eminentemente conflituosos ou contraditórios, ainda que, nos níveis técnico-

administrativo e técnico-operacional, desenvolva ações de planejamento, 

organização, gerenciamento, controle e avaliação de pessoas, recursos financeiros e 

materiais empregados na produção de serviços de saúde. Nessa perspectiva, a noção 

de gestão se aproxima da proposta de administração estratégica (OPS/OMS114, 1992 

apud PAIM 2003 p. 558), na qual podem ser valorizados os componentes vinculados 

à distribuição dos diferentes tipos de poder em saúde e à construção de viabilidade 

das intervenções desenhadas. Assim, neste estudo, o foco é nas ações desenvolvidas 

pelos diferentes municípios brasileiros que diferem, em alguns aspectos, das ações 

de responsabilidades dos demais níveis de gestão (estadual e federal). 

Por gestão do trabalho no setor público de saúde, segundo Mendonça et al. 

(2010), entende-se o esforço do Estado, nos diferentes níveis de governo, de 

regulação das relações sociais de trabalho, capacitação e formação profissional dos 

trabalhadores, e criação de condições adequadas de trabalho. O conjunto desses 

fatores deve dar suporte a um processo de trabalho diferenciado, que determina 

mudança no modelo assistencial no sentido de ofertar uma atenção primária à saúde 

resolutiva e de qualidade, e uma ação voltada para o campo social. 

A gestão do trabalho em saúde ganhou centralidade no processo de 

implementação da Estratégia de Saúde da Família, na medida em que a adoção do 

novo modelo assistencial implica a ampliação e fixação do quadro de pessoal em nível 

municipal, em um momento de transição econômica e de reforma de Estado que, 

contraditoriamente, tinha como diretriz a diminuição da participação do Estado na 

prestação de serviços. 

Considerando os processos de trabalho como uma das questões centrais 

quando se analisa a gestão do trabalho, a gestão, dentro desses processos, torna-se, 

como demonstrado no quadro acima, central no exercício profissional do assistente 

social. 

                                                           
114 OPS/OMS. Problemas conceptuales y metodológicos de la programación de la salud. Publicación Científica, 

nº 111, 1965. 
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A gestão, enquanto uma das atribuições e competências do assistente social, 

é orientada e norteada, como discutido no capítulo 3, por direitos e deveres constantes 

no Código de Ética Profissional e na Lei de Regulamentação da Profissão, que devem 

ser observados e respeitados, tanto pelos profissionais, quanto pelas instituições 

empregadoras. 

Bravo e Matos (2006) fazem considerações importantes sobre quando o 

assistente social é solicitado para desempenhar tal função na saúde. Segundo os 

autores, há um dilema quando este profissional passa a exercer atividades vinculadas 

à gestão (gestão da política, direção de unidades de saúde, controle dos dados 

epidemiológicos, etc.), ou seja, o profissional não as identifica como atribuições e 

competências de um assistente social: 

 

Assim o profissional recupera — por vezes impensadamente — uma 
concepção de que fazer Serviço Social é exercer apenas o conjunto 
de ações que historicamente lhe é dirigido na divisão do trabalho 
coletivo em saúde. Este consiste apenas na ação direta com os 
usuários, o que Netto denomina de execução terminal da política 
social. As novas demandas colocadas como gestão, assessoria e a 
pesquisa, como transversais ao trabalho profissional que estão 
explicitadas na Lei de Regulamentação da Profissão (1993) e nas 
Diretrizes Curriculares, aprovadas pela ABEPSS (1996), na maioria 
das vezes, nãos são consideradas (BRAVO; MATOS, 2006, p. 212). 

 
 

Conforme destacado por Bravo e Matos (2006) e Mioto e Nogueira (2006), o 

objetivo do trabalho na área da saúde passa pela compreensão dos aspectos sociais, 

econômicos e culturais que interferem no processo saúde-doença, e pela busca de 

estratégias para o enfrentamento destas questões. O exercício profissional do 

assistente social não se reduz à ação exclusiva das questões subjetivas vividas pelo 

usuário, nem pela defesa de uma suposta particularidade da medicina. Esta última 

perspectiva fragmenta a ação do assistente social na saúde e reforça a concepção de 

especialização nas diversas patologias médicas, situação que tem sido colocada 

pelas demais profissões e tem ressaltado a importância de formar trabalhadores de 

saúde para o SUS com visão generalista e não fragmentada. 

O trabalho do assistente social na saúde deve ter como eixo central a busca 

criativa e incessante da incorporação dos conhecimentos e das novas requisições à 

profissão, articulados os princípios dos projetos da reforma sanitária e ético-político 

do Serviço Social. É sempre na referência a estes dois projetos que se poderá ter a 
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compreensão de se o profissional está de fato dando respostas qualificadas às 

necessidades apresentadas pelos usuários (BRAVO; MATOS, 2006). 

Como já abordado nas análises sobre as demandas e os processos de trabalho 

do assistente social na política de assistência social, o assistente social, para atuar na 

política de saúde, deve afastar-se das abordagens tradicionais funcionalistas e 

pragmáticas, reforçadoras das práticas conservadoras que tratam as situações sociais 

como problemas pessoais que devem ser resolvidos individualmente, e, como vimos, 

ainda presentes nas demandas profissionais vinculadas à política de assistência 

social. 

No enfrentamento de tal postura, foi construído por assistentes sociais 

vinculados à área da saúde, o documento intitulado “Parâmetros para a Atuação de 

Assistentes Sociais na Saúde” (2009), que, segundo seus autores115, “tem como 

finalidade referenciar a intervenção dos profissionais de Serviço Social na área da 

saúde” e: 

 

visa responder a um histórico pleito da categoria em torno de 
orientações gerais sobre as respostas profissionais a serem dadas 
pelos assistentes sociais às demandas identificadas no cotidiano do 
trabalho no setor saúde e àquelas que ora são requisitadas pelos 
usuários dos serviços, ora pelos empregadores desses profissionais 
no setor saúde. Procura, nesse sentido, expressar a totalidade das 
ações que são desenvolvidas pelos assistentes sociais na saúde, 
considerando a particularidade das ações desenvolvidas nos 
programas de saúde, bem como na atenção básica, na média e alta 
complexidade em saúde. Por outro lado, a opção em não estruturá-lo 
a partir dessas frentes de trabalho visa superar o registro de ações 
que são comuns às várias dessas frentes e que tendem a se repetir 
quando a perspectiva é apontar as atribuições dos profissionais na 
saúde. Além disso, ao demonstrar que as diversas ações estão 
interligadas e são complementares, aponta-se para uma equivalência 
no grau de importância entre as ações assistenciais com as de 
mobilização popular e as de pesquisa e planejamento do trabalho 
profissional, por exemplo. 

 

Neste documento, consta que o assistente social tem ampliado sua ação 

profissional, transcendendo a ação direta com usuários e atuando também em 

                                                           
115 Grupo de Trabalho “Serviço Social na Saúde” instituído pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) em 

2008, que incorporou, nas suas discussões e sistematizações, as deliberações do 36º e 37º Encontro Nacional 
CFESS/CRESS. Em 26 de março de 2008, é publicada a portaria CFESS nº 10, que institui o Grupo de Trabalho 
Serviço Social na Saúde, composto por um representante do CRESS de cada região do país e cinco conselheiros 
do CFESS.  Devido a alterações na composição do GT, é publicada a Portaria CFESS nº 02, de 26 de janeiro de 
2009. Esse Grupo de Trabalho conta com a assessoria técnica da Profª Dra. Maria Inês Souza Bravo (CFESS, 
2009, p. 5). 
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planejamento, gestão, assessoria, investigação, formação de recursos humanos e nos 

mecanismos de controle social (conselhos e conferências). Estas atribuições podem 

ser desenvolvidas nos diversos espaços ocupados pelos assistentes sociais, 

havendo, entretanto, predominância de determinadas ações a partir das áreas de 

trabalho. Nessa perspectiva, as atribuições e competências dos assistentes sociais 

na saúde realizam-se tanto na ação direta como nos demais níveis.  Assim, segundo 

os parâmetros, o profissional na saúde desenvolve suas ações profissionais nas 

seguintes dimensões, que, como destacado, são complementares e indissociáveis: 

Assistencial; em Equipe; Socioeducativa; Mobilização, Participação e Controle Social; 

Investigação, Planejamento e Gestão; Assessoria, Qualificação e Formação 

Profissional (CFESS, 2009, p. 21). 

Nota-se que, neste documento, assim como nos encontrados na política de 

assistência social, há uma certa visibilidade da gestão no exercício profissional. 

Assim, o documento explicita, na dimensão “Ações de Investigação, Planejamento e 

Gestão”, que as ações previstas têm como perspectiva “o fortalecimento da gestão 

democrática capaz de produzir, em equipe e intersetorialmente, propostas que 

viabilizem e potencializem a gestão em favor dos usuários e trabalhadores de saúde, 

na garantia dos direitos sociais” (CFESS, 2009, p. 32).  

A gestão, associada aos adjetivos democrática ou participativa, passa a ser um 

instrumento poderoso para construir eficácia e eficiência, é uma diretriz ético-política 

fundamental na busca da qualificação do funcionamento do sistema municipal de 

saúde. Segundo Campos116, (2003 apud ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 2006), a 

gestão é um modo de racionalizar os meios para atingir um fim (função administrativa 

clássica), mas também uma forma de democratizar o poder (controlar o Estado e o 

governo, ou os excessos dos distintos corporativismos), bem como de motivar a 

organização e mobilização dos trabalhadores (ANDRADE; BARRETO; BEZERRA, 

2006). 

Assim, a gestão não se reduz à ação instrumental sobre o mundo objetivo 

(RIVERA117, 1995 apud PAIM 2003). Pode ser considerada analiticamente uma 

dimensão estratégica dirigida a fins, com a criação de consenso entre dirigentes e 

dirigidos, voltada para o entendimento e trocas intersubjetivas na constituição de 

                                                           
116 CAMPOS, G.W.S. Saúde Paidéia. São Paulo: Hucitec, 2003. 
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novas práticas institucionais de saúde. Nesse caso, “cabe ressaltar a natureza ético-

política da gestão em saúde, como resposta a necessidades humanas e, 

simultaneamente, formas de sociabilidade” (PAIM, 2003). 

Como destacado por Mendonça et al. (2010), a estratégia saúde da família não 

inaugurou somente um modelo inovador de atenção à saúde, como também contribuiu 

para a consolidação de uma nova perspectiva de gestão da saúde no Brasil, iniciada 

com a fundação formal do SUS. O marco regulatório do sistema de saúde brasileiro, 

representado pela CF/88, determina a construção de um sistema único de saúde, 

caracterizado pelos princípios norteadores de universalidade de acesso à saúde, 

equidade de atenção à saúde, hierarquização das atribuições governamentais entre 

as três esferas de governo, integralidade de atenção à saúde, estimulo à 

descentralização das ações de planejamento e gestão e controle social das ações 

governamentais de saúde. A perspectiva inovadora e a complexidade intrínseca ao 

conjunto desses princípios impõem grande desafio à sua operacionalização efetiva. 

Especialmente em virtude da necessidade de comprometimento de recursos 

financeiros públicos, de expansão da rede de infraestrutura física de atendimento à 

saúde, de realinhamento das filosofias de atenção à saúde, de capacitação dos 

gestores nos três níveis de governo, da educação permanente dos profissionais de 

saúde, e da própria educação e informação dos usuários, o processo de absorção 

desses princípios no âmbito do SUS vinha sendo alcançado de forma desestruturada 

e pouco sistematizada, muitas vezes tensionada pelo status quo que questionava 

continuamente a relevância, efetividade e até a justiça social de um sistema de saúde 

com as características organizativas e ideológicas do SUS (ANDRADE; BARRETO; 

BEZERRA, 2006) 

Assim, o trabalho do assistente social com a gestão do sistema e serviços de 

saúde deve considerar questões primordiais. A primeira está relacionada à gestão de 

um sistema que é operacionalizado em uma região definida por responsabilidades e 

limites territoriais, e que conta com a participação de diversos atores sociais, com 

projeções diferentes em relação à política. Uma segunda questão refere-se à 

responsabilidade legal que o órgão gestor da política tem e que exige direcionalidade 

no processo de gestão vinculado aos princípios e às diretrizes constitucionais do SUS, 

tais como descentralização, universalidade, equidade e participação social. 

Respaldada nesses princípios, a gestão nos processos de trabalho do 

assistente social, traz no planejamento, conforme o Quadro 9, como identificado na 
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política de assistência social, um componente prioritário. O planejamento neste 

processo tem sido reconhecido como “método”, ferramenta, instrumento ou técnica 

para a gestão, gerência ou administração (FERREIRA, 1981118; MEHRY, 1995119 

apud PAIM 2006, grifo do autor) e como “processo social” (GIORDANI120, 1979 apud 

PAIM 2006, grifo do autor), em que participam sujeitos, individuais e coletivos. No 

primeiro caso, dá-se a ênfase aos meios (de trabalho), ao passo que, no segundo, o 

foco é sobre as relações (sociais) que permitem estabelecer e realizar propósitos de 

crescimento, mudança e/ou legitimação (TESTA, 1987). 

O Planejamento está relacionado com a ação, ao contrário do que imagina o 

senso comum. Planejamento não é só teoria, ideologia ou utopia. Planejamento é 

compromisso com a ação. Planejar é pensar, antecipadamente, a ação. É uma 

alternativa à improvisação. É a oportunidade de usar a liberdade relativa de um sujeito, 

individual ou coletivo, para não se tornar presa fácil dos fatos, dos acontecimentos e 

das circunstâncias, independente da sua vontade. Planejamento implica ação, daí ser 

considerado um “cálculo que precede e preside a ação” (MATUS, 1996121 apud PAIM 

2006, grifo do autor). Portanto, “pensar em ação é uma tarefa permanente que não 

existe sem a ação, mas não se mistura com ela” (FERREIRA122, 1981, p. 58 apud 

PAIM 2006, p. 770, grifo do autor). 

O planejamento pode ser entendido, também, como um trabalho que incide 

sobre outros trabalhos. Assim, o trabalho planejado permitirá uma convergência e 

racionalização dos trabalhos parciais, tendo em vista a conquista dos objetivos 

estabelecidos por uma organização. No caso da saúde, o planejamento possibilitaria 

a tradução das políticas públicas definidas em práticas assistenciais no âmbito local 

(PAIM, 2006). 

Em síntese, é possível compreender o planejamento como uma prática social 

que, ao mesmo tempo, é técnica, política, econômica e ideológica. É um processo de 

transformação de uma situação em outra, tendo em conta uma dada finalidade e 

                                                           
118 FERREIRA, F.W. Planejamento sim e não: um modo de agir num mundo em permanente mudança. Rio de 
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recorrendo a instrumentos (meios de trabalho, tais como técnicas e saberes) e a 

atividades (trabalho propriamente dito), sob determinadas relações sociais, em uma 

dada organização (PAIM, 2006). Esta prática social pode se apresentar de modo 

estruturado, por meio de planos, programas e projetos, ou de modo não estruturado, 

isto é, como um cálculo (MATUS123, 1996 apud PAIM 2006) ou um pensamento 

estratégico (TESTA, 1995). 

O planejamento em saúde na América Latina esteve associado, originalmente, 

ao enfoque econômico. Assim, a constatação de que as necessidades eram 

crescentes e de que os recursos não as acompanhavam no tempo e no espaço 

(princípio da escassez) levava à busca de um método que reduzisse tal distância entre 

necessidades e recursos, de modo mais racional (princípios da racionalidade) (PAIM, 

2006). 

Assim, segundo o autor, ao contemplar necessidades humanas, o planejador 

procura identificar problemas e oportunidades para orientar a ação. No caso do setor 

saúde, os problemas e oportunidades referem-se ao estado de saúde (doenças, 

acidentes, carências, agravos, vulnerabilidades e riscos), também conhecidos como 

problemas terminais, e aos serviços de saúde (infraestrutura, organização, gestão, 

financiamento, prestação de serviços, etc.), denominados problemas intermediários. 

Nessa perspectiva, o planejamento estaria orientado, fundamentalmente, pelos 

problemas, seja dos indivíduos e da populações, seja do sistema de serviços de 

saúde, ou ambos.  

Ainda para Paim (2006), o formalismo dos procedimentos do planejamento tem 

conduzido à supervalorização dos meios em detrimentos dos fins, configurando um 

processo de burocratização. No caso do SUS, a exigência de formulação de planos 

pela Lei 8.142/90, a existência de uma bateria de portarias (normas operacionais, 

agendas, pactos, etc.) e o uso do planejamento para a captação de recurso terminam 

favorecendo um comportamento ritualístico sem grandes compromissos com a 

solução dos problemas. Isso pode estar levando a um certo descrédito do 

planejamento, adjetivando-o de “teórico”, pois a prática seria outra coisa. 

Entretanto, quem está “na prática”, como o assistente social, não pode ignorar 

os condicionamentos institucionais. Os que se encontram no município, por exemplo, 

além das normas do SUS, têm de atentar para Lei das Diretrizes Orçamentárias 
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(LDO), Plano Diretor (PD), Programação Pactuada Integrada (PPI) e resoluções dos 

conselhos de saúde e das comissões intergestoras tripartite (CIT) e bipartite (CIB). Ao 

tentarem realizar um planejamento, considerando os problemas identificados no 

momento explicativo, deparam-se com a existência de um conjunto de pactos, 

agendas, políticas, programação e programas especiais, definidos pelo Ministério da 

Saúde e acordados com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e 

o Conselho de Secretários Municipal de Saúde (CONASEMS), mas nem sempre 

compatíveis com a realidade local.  

Assim, o planejamento é fator primordial nos processos de trabalho do 

assistente social. Como um instrumento, ao explicitar objetivos e finalidades, o 

planejamento pode favorecer a democratização da gestão e reduzir a alienação dos 

trabalhadores de saúde nos processos de produção. O planejamento pode apoiar o 

protagonismo dos usuários e demais atores envolvidos na conquista do direito à 

saúde. Essa possibilidade, no entanto, não devem subestimar os usos dominantes do 

planejamento, especialmente na captação de recursos, na legitimação política, 

eventualmente, como instrumentos e gestão. 

 

Muito do planejamento em saúde existente no Brasil é vertical, 
ritualístico, um faz de conta, uma espécie de ‘pra-não-dizer-que-não-
falei-de-flores’, sem compromisso com a recomposição das práticas, 
com a emancipação dos sujeitos e com a saúde da população (PAIM, 
2003). As possiblidades de sua superação inscrevem-se nos 
movimentos das forças sociais que lutam por um SUS democrático, 
orgânico ao projeto de Reforma Sanitária Brasileira (PAIM, 2006, p. 
779). 

 

Mioto e Nogueira (2006) fazem algumas considerações importantes quando 

analisam o planejamento na ação profissional do assistente social no campo da 

saúde. Para as autoras, o processo de trabalho que se desenvolve na atenção 

sanitária é coletivo, envolve uma multiplicidade de fatores e determinantes e situa-se 

na lógica dos serviços, o que confere características especiais em seu planejamento. 

Entretanto, ainda que o trabalho em saúde se configure como uma ação coletiva, no 

plano profissional especifico, torna-se necessário um direcionamento racional à ação 

a ser desenvolvida com vistas a contribuir com o processo coletivo de trabalho, 

identificando seu espaço sócio-ocupacional no interior das equipes. Sem um processo 

continuo de pensar racionalmente as ações, corre-se o risco de se submeter a práticas 
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burocratizadas, escoradas em um pretenso valor eficiente, imobilizada em atividades 

rotineira e repetitivas. 

Planejar a ação profissional garante a possibilidade de um repensar 
contínuo sobre a eficiência, efetividade e eficácia do trabalho 
desenvolvido, de formalizar a articulação intrínseca entre as 
dimensões do fazer profissional, ou seja, as dimensões ético-politica, 
teórico-metodológica e técnico-operativa. Possibilita, no campo da 
saúde, formalizar as relações entre as estruturas institucionais e 
profissionais, entre os eixos da ação profissional, entre as dimensões 
da integralidade e da intersetorialidade na garantia do cumprimento 
dos objetivos propostos e/ou previstos (MIOTO; NOGUEIRA, 2006, p. 
287). 

 
Para as autoras, ações profissionais e institucionais devem caminhar juntas, 

pois se complementam, porém não podem ser confundidas, pois têm naturezas 

distintas. O caráter institucional coloca um relativo limite ao recorte do objetivo da ação 

profissional, na apreensão das demandas e definição e objetivos, condicionando, 

ainda, os resultados do trabalho. Por sua vez, segundo as autoras, as ações 

profissionais moldam comportamentos institucionais em uma relação dialética, 

assimétrica e determinada pelo jogo de interesses e forças condensadas em espaços 

sócio-ocupacionais (MIOTO; NOGUEIRA, 2006). 

Assim, o planejamento se torna um elemento essencial. E, como tal, deve ser 

compreendido pelo profissional como de sua responsabilidade, com todas as 

implicações presentes nesta forma de pensar os processos de trabalho. 

O planejamento se constrói, dentro desse contexto, no âmbito das relações 

societárias e institucionais, marcadas pelas divergências, oposições e conflitos entre 

os atores envolvidos, conflitos que devem ser enfrentados via negociação democrática 

e participativa, evitando-se o uso de autoritarismo e comportamentos antiéticos. A 

possiblidade de negociação de conflitos está, segundo Mioto e Nogueira (2006), 

vinculada à capacidade de compreensão dos processos sociais e informações 

relativas ao objeto do planejamento, esclarecendo e identificando visões corporativas, 

individualistas e de cooperação política ou de qualquer outra ordem. Sendo assim, 

quanto mais democrática for a construção do Plano, Programas ou Projeto, maiores 

serão as chances de evitar conflitos. Isso exige, para a elaboração do plano, um lento 

e cuidadoso processo de negociação em diferentes níveis, articulando e 

compatibilizando diferentes posições, prioridades, exigências políticas e propostas de 

diversos segmentos e de sujeitos sociais envolvidos (MIOTO; NOGUEIRA, 2006). 
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Nessa direção, o planejamento situa-se como um processo de 
compreensão da realidade e opções estratégicas, com tempo e 
espaço bem definidos, consubstanciados em ações encadeadas e 
tendo em vista determinados objetivos. Sua implementação deverá 
produzir uma alteração sensível no real, alterações que são 
incorporadas à nova situação, o que dá a dinâmica flexibilidade do 
processo. Todo o plano necessita, por isso mesmo, de revisões 
sistemáticas, e exige um acurado sistema de 
monitoramento/controle/acompanhamento para permitir a avaliação 
(MIOTO; NOGUEIRA, 2006, p. 289-291). 

 

Os dados coletados, sistematizados no Quadro 9, demonstram que a 

elaboração de planos programas e projetos faz parte das atividades a serem 

desenvolvidas pelos profissionais que trabalham na gestão da(s) política(s) de saúde. 

Assim, nos processos de planejamento, o plano como instrumento normativo — 

expressão das intenções mais amplas, das diretrizes e das perspectivas gerais da 

mudança pretendida — é, para MIOTO e NOGUEIRA (2006), “a proposição histórica 

do devir”. Na construção dos planos, são incluídos os princípios e diretrizes gerais que 

orientam o proposto para a política nacional de saúde e podem ser identificadas, 

desde a Constituição Nacional, até as leis e portarias, incluindo as normas 

operacionais e os regulamentos que incidem sobre as decisões nacionais. 

Resgatam-se ainda, segundo Mioto e Nogueira (2006), as possiblidades 

estratégicas que oferecem os princípios e as diretrizes nacionais de saúde em termos 

de universalização, integralidade, equidade em saúde e democratização das 

decisões. São, assim, elementos que podem fortalecer os encaminhamentos 

profissionais formalizados nos planos de ação, subsidiando processos decisórios e 

fortalecendo argumentação em negociações nas quais se inscrevam interesses 

contraditórios. As formações discursivas contidas nos documentos ministeriais 

apontam sempre na direção da universalidade, integralidade, equidade em saúde, 

participação democrática e controle social. Cabe aos assistentes sociais apropriarem-

se desse conteúdo, entendendo-os como possibilidades éticas e políticas na luta pela 

ampliação da garantia de atenção integral e universal à saúde. 

Quanto ao Programa, segundo Mioto e Nogueira (2006), caracteriza-se pela 

junção de atividades ou parcialização do plano em relação ao tempo, espaço e 

natureza do objeto. Na área da saúde, referem-se, via de regra, a programáticas que 

têm como foco agravos à saúde. O Ministério da Saúde disponibiliza todos os 
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programas que vem desenvolvendo atualmente (MINISTÉRIO DA SAÚDE124, 2006 

apud MIOTO; NOGUEIRA 2006), os quais fornecem indicações importantes para 

serem incorporadas ao planejamento das ações profissionais. É tarefa dos 

profissionais do Serviço Social realizarem os recortes que sinalizam para o social 

nesses programas, estabelecendo a mediação entre os programas institucionais e os 

programas no âmbito profissional.  

O projeto é o instrumento mais utilizado pelo assistente social em sua pratica, 

pois, inúmeras vezes, o processo de planejamento está implícito no cotidiano 

institucional, sem uma expressão formal, que pode ser o planejamento ou o programa. 

Para Mioto e Nogueira (2006), o projeto concretiza as decisões, sinaliza para ações 

que operacionalizam as intenções e objetivos contidos nos planos e programas. Por 

essa razão, para as autoras, pode-se afirmar que o projeto concretiza o planejamento. 

Complementando a discussão sobre o planejamento, os dados coletados 

explicitados no Quadro 9 também revelam a necessidade do profissional de 

desempenhar ações relacionadas a controle, monitoramento e avaliação. 

Entretanto, cada uma dessas atividades, muitas vezes utilizadas 

conjuntamente, contém suas particularidades. Segundo Mioto e Nogueira (2006), 

podemos reconhecer que o controle e o monitoramento acompanham o planejamento 

a partir de sua implementação. Usualmente se emprega os termos controle e 

avaliação no mesmo sentido, o que, para as autoras, é um equívoco. Elas irão se 

reportar a Cohen e Franco125 (1992, p. 77 apud MIOTO; NOGUEIRA 2006, p. 295-

296), para alguns esclarecimentos sobre estas particularidades. Segundo os autores, 

o acompanhamento ou monitoramento é: 

 

o exame continuo ou periódico efetivado pela administração, em todos 
os seus níveis hierárquicos, do modo como se está executando uma 
atividade. Com isso, se procura assegurar que a entrega de insumos, 
os calendários de trabalho, os produtos esperados, se 
consubstanciem nas metas estabelecidas e que outras ações 
necessárias progridam de acordo com o plano traçado. 

 

A avalição, por sua vez, contém um elemento valorativo. Um juízo sobre o 

planejamento, seja antes ou depois de executado, isto é, ex ante ou ex post. Pode 
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ser, também, avaliação de processos ou de impactos, ou ainda, avaliação interna ou 

externa: técnica ou participativa (MIOTO; NOGUEIRA, 2006, p. 296). 

Os processos avaliativos são vistos, na maioria das vezes, como processos 

burocráticos, custosos, ameaçadores, de caráter administrativo e financeiro 

(prestação de contas). Diante dessa visão, os técnicos e gestores encontram muita 

dificuldade para implementar ou alterar qualquer projeto em andamento, dada a 

inexistência de análises e ponderações sobre as ações executadas. Têm também 

dificuldade de justificar suas ações e, muitas vezes, até seu trabalho, tornando-se 

presa fácil de injunções políticas face às quais não têm argumentos. As diversas 

decisões que envolvem um programa ou projeto soam, assim, tomadas no “vazio” ou 

à mercê de oportunismos de toda ordem (MIOTO; NOGUEIRA, 2006, p. 296, grifo das 

autoras). 

No campo da saúde, segundo as autoras, ainda que a tradição de se avaliar 

venha de longa data, os objetos sobre os quais incidem os processos avaliativos se 

identificam com o modelo de atenção à saúde adotado, com ênfase no controle de 

aspectos ligados ao fator etiológico e de vigilância sanitária, e resultados de 

campanhas de vacinação e educação em saúde. Está relacionada aos princípios e 

diretrizes do SUS, dos programas de saúde desenvolvidos em todos os níveis de 

gestão. Tem relação direta com os projetos de atenção à saúde, explicitando os 

valores que os informam. Tais decisões passam pelo crivo dos Conselhos de Saúde, 

além das instâncias formais do poder legislativo, quando pertinentes. 

Nessa direção, na avaliação, segundo Mioto e Nogueira (2006), é importante 

ressaltar a relevância do uso dos dispositivos de controle social na saúde 

estabelecidos legalmente. Entre eles, as autoras destacam os Conselhos, as 

Conferências de Saúde, a análise e apreciação do Plano Plurianual e da Lei de 

Diretrizes Orçamentarias. Por meio da NOAS (BRASIL, 2006126 apud MIOTO; 

NOGUEIRA, 2006), foi instituído, como instrumento normativo, o plano Diretor 

Regionalização do Estado, que deve integrar o Plano Estadual de Saúde, favorecendo 

a avaliação política. 

Na ação cotidiana do assistente social, os sistemas de avaliação e controle 

devem ser coerentes com os objetivos que se quer atingir. Mioto e Nogueira (2006) 

identificam três aspectos a serem identificados nestas ações. A avaliação da 
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instituição em si, abarcando aspectos para os quais se pode construir alguns 

indicadores, tais como coerência e pertinência social da sua missão, integração com 

o seu entorno, comunidade e região, competência no desempenho de tarefas, 

atualidade de seus processos de trabalho, flexibilidade para incorporação de novas 

demandas, visibilidade e reconhecimento social e sua forma de inserção na esfera 

pública; tem como objetivo apreciar a capacidade de resposta e influência da 

organização.  

O outro aspecto de avaliação incide sobre os serviços prestados aos seus 

usuários, a partir da implementação de um sistema de planejamento. Um terceiro 

aspecto é a avaliação do próprio desempenho profissional, ajuizando, a partir dos 

resultados obtidos, as necessidades de aprimoramento, atualização e reciclagem. 

Pensar o trabalho desenvolvido a partir dos seus resultados e não de discursos sem 

relação com a realidade. A avaliação possibilitará ao profissional apreciar os fatores 

que são decorrentes de fragilidades de sua ação ou de fatores alheios. Esse 

procedimento tem duas dimensões significativas: de um lado, contribui para o 

aperfeiçoamento profissional individual e, de outro, para o da categoria, na medida em 

que o relato da experiência pode ser partilhado e apreciado pelos demais profissionais 

(MIOTO; NOGUEIRA, 2006). 

Complementar às questões discutidas em relação ao planejamento nos 

processos de trabalho na saúde, não podemos deixar de incluir, nas análises, as 

questões relacionadas à assessoria, também presentes nas demandas apresentadas 

pelos municípios, principalmente as vinculadas às ações dos Conselhos.    

Consta nos Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na Saúde 

(CFESS, 2009) que assessoria:  

 

é uma ação desenvolvida por um profissional com conhecimento da 
área que toma a realidade como objeto de estudo e detém uma 
intenção de alterá-la. O assessor pode estar vinculado a uma proposta 
que vise à emancipação desses trabalhadores e a ampliação da ação 
do Estado com relação às políticas sociais, ou a dominação destas e 
a redução da esfera estatal (MATOS, 2006). Defende-se a primeira 
perspectiva, em face da direção assumida pela profissão de Serviço 
Social. A assessoria pode ser prestada ao profissional, à gestão para 
formulação de políticas sociais e aos movimentos sociais.  A 
assessoria pode ser uma atribuição privativa do assistente social ou 
uma competência do profissional. Como atribuição privativa, o 
assistente social desenvolve assessoria na matéria “serviço social”, e 
só pode ser prestada por um profissional graduado na área.  
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Particularmente na saúde, Mioto e Nogueira (2006) vão destacar alguns 

aspectos dessa ação no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais. Denominado 

pelas autoras como processos “político-organizativos”, correspondem à articulação de 

um conjunto de ações, dentre as quais se destacam a mobilização e a assessoria, 

incrementando discussões e ações entre seu espaço sócio-ocupacional — quer seja 

em uma unidade básica de saúde, em um hospital ou em um ambulatório 

especializado —, a comunidade e as mais diferentes instituições, visando à 

universalização, à ampliação e à efetivação dos direitos. Nessas ações, são 

privilegiados os espaços de controle social instituídos no campo da política de saúde, 

como os Conselhos, as Conferências127 e outros órgãos, como o Ministério Público. 

Portanto, segundo as autoras, a assessoria, como ação viabilizadora da 

concepção de promoção da saúde, consiste em contribuir efetivamente na 

organização da população para que se converta em sujeito político capaz de inscrever 

suas demandas na agenda pública. A ação acontece no sentido de identificar e propor 

alternativas e possibilidades concretas de enfrentamento às questões no cotidiano da 

luta por direitos, bem como resgatar e trabalhar os limites da ação, produzir e/ou 

socializar informações e análises, tendo em vista o encaminhamento de soluções que 

viabilizem o atendimento de suas demandas e o seu fortalecimento como classe 

organizada. Nesse contexto, a ação profissional tem a função de dinamizar e 

instrumentalizar e processo participativo, respeitando o potencial político dos sujeitos 

envolvidos nesse processo, considerando as necessidades imediatas e, a médio e 

longo prazos, a possibilidade de construir um novo padrão de sociabilidade entre os 

sujeitos. Ou seja, indicam-se ações guiadas pela premissa da democratização dos 

espaços coletivos e pela criação de condições para a disputa com outros projetos, 

atualmente, no âmbito da política de saúde. 

A assessoria aos conselhos, no processo de descentralização da política de 

saúde, pode contribuir para o enfrentamento da burocratização e cooptação e, muitas 

vezes, a manipulação (por diferentes segmentos vinculados ao poder público ou 

mesmo pela sociedade civil) que está acontecendo com os conselhos de saúde 

                                                           
127 Espaço público por excelência, de manifestação de interesses divergentes e de conflitos consequentes às 

divergências, as regras de organização e funcionamento das conferências são essenciais para que a força dos 
argumentos e a construção de consenso constituam a base das políticas deliberadas. Assim como os conselhos 
de saúde, as conferências de saúde constituem um avanço nos processos de participação social, um sistema 
participativo com grande capilaridade, valor pedagógico e contribuições para a cultura democrática participativa. 
Por isso mesmo, também como os conselhos, enfrentam limites e desafios que devem ser analisados para a sua 

possível superação (ESCOREL; MOREIRA, 2008). 



287 

 

municipais. A criação dos Conselhos de Saúde é uma exigência legal para o repasse 

de recursos da esfera federal para esferas estaduais e municipais. Muitos destes 

foram criados apenas formalmente para cumprir o referido requisito legal, 

constituindo-se em mecanismos de legitimação de gestões. São manipulados desde 

sua composição, com a ingerência política dos gestores, até a sua atuação, reduzida 

à aprovação de documentos necessários para repasse de recursos (CORREIA, 2006). 

O Conselho é um espaço de lutas entre interesses contraditórios pela 

diversidade de segmentos da sociedade nele representados. Desta forma, constitui-

se em espaço contraditório em que, de um lado, pode formar consenso 

contrarrestando os conflitos imanentes ao processo de acumulação do capital e, de 

outro, possibilitar aos segmentos organizados na sociedade civil que representam as 

classes subalternas defenderem seus interesses em torno da política de saúde. Este 

espaço não é neutro, pois, nas tomadas de decisões, manifestam-se conflitos em 

torno de projetos de sociedade contrapostos. Os interesses dos diversos segmentos 

sociais nele representados nem sempre são consensuais, porque, nas entrelinhas, 

revelam direções antagônicas para os caminhos da saúde nas esferas de governo 

correspondentes. Os representantes de setores organizados na sociedade civil que 

compõem um Conselho podem defender os interesses do capital ou do trabalho, em 

cada proposta apresentada ou aprovada em torno da direção da política de saúde. O 

segmento que representa as classes subalternas pode interferir para que o fundo 

público não seja mercantilizado. 

Para Alves128 (2004 apud MIOTO; NOGUEIRA, 2006), com base em uma 

revisão de literatura, a assessoria aos conselhos pode ser efetivada de duas 

maneiras: uma assessoria permanente ou pontual. A definição do tipo de assessoria 

está diretamente relacionada às demandas dos Conselhos e à proposta do 

profissional. Nesse contexto, o assistente social intervém como agente que promove 

um processo de reflexão e análise sobre diferentes situações e também assessora e 

participa do processo de mobilização.  

 

Para tanto, a proximidade empírica e teórico-política que o assistente 
social dispõe, relacionado às diferentes expressões da questão social, 
que pressupõe a compreensão da dinâmica da realidade e das 
necessidades da população e dos movimentos da sociedade, bem 

                                                           
128 ALVES, F. L. Participação e gestão democrática das políticas públicas: a inserção e os desafios do trabalho 

do assistente social nos conselhos de saúde. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 



288 

 

como do conjunto das legislações vigentes e das diferentes políticas e 
programas sociais, permite que ele usufrua de um acervo privilegiado 
de dados sobre o movimento da realidade social a ser utilizado na sua 
ação em assessoria (MIOTO; NOGUEIRA, 2006, p. 283). 

 

Além disso, nas ações de assessoria desenvolvidas em diferentes espaços 

(Conselhos, Associações Comunitárias, entidades assistenciais, dentre outros,) é 

necessário que interesses e objetivos recíprocos sejam explicitados a partir de uma 

avaliação das possibilidades e limites do exercício profissional. Essa estratégia inicial 

permite aos assistentes sociais manter contato sistemático, contínuo e de longa 

duração, com o espaço e os sujeitos com os quais atua. Para tanto, conhecer tais 

sujeitos, explicitar a complexidade e o conjunto de dificuldades que permeiam a 

demanda efetuada, e refletir conjuntamente sobre o objeto de ação são etapas 

importantes para garantir um processo na direção da autonomia e da participação 

(MIOTO; NOGUEIRA, 2006). 

O segundo tema a ser analisado refere-se à Gestão do financiamento, 

enquanto uma demanda presente nos processos de trabalho do assistente social 

No sistema de saúde brasileiro, constitucionalmente definido como de acesso 

universal e integral, exibe-se a estrutura do gasto, que em nada se assemelha aos 

outros sistemas nacionais de saúde de cunho welfariano, mas se aproxima do padrão 

estadunidense, tido como sistema típico do modelo liberal de sistemas de saúde 

(UGÁ; PORTO, 2008). 

Evidência dessa conformação, segundo as autoras, é o fato de que, enquanto 

os gastos em saúde da Inglaterra, Dinamarca e Suécia são, respectivamente, 86%, 

83% e 85% públicos e financiados preponderantemente por impostos gerais, no Brasil, 

a participação do setor público no gasto nacional em saúde é de apenas 44%, 

portanto, igual à norte-americana, cujo sistema de saúde é tido como padrão do 

modelo liberal.  

É baixa, portanto, a participação do gasto público no sistema de saúde 

brasileiro, tendo-se em mente os princípios da universalidade e da integralidade do 

acesso à atenção e à saúde que norteiam o SUS. 

Como demonstrado em pesquisas realizadas por Ugá e Mendes129 (2005, apud 

Uga; Porto, 2008), o financiamento do SUS tem sido abalado por fatores 

                                                           
129 UGÁ, M. A. & MARQUES, R.M. O financiamento do SUS: trajetórias, contextos e constrangimentos. In: LIMA, 

N. T. et al. Saúde e Democracia história e perspectiva do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 
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extrassetoriais, vinculados fundamentalmente às políticas de ajuste macroeconômico. 

Visto que o eixo condutor dessa política é a busca única do equilíbrio macroeconômico 

e da eliminação do deficit fiscal, elas foram acompanhadas da contração substancial 

do gasto público na provisão de política sociais, ao mesmo tempo em que vincularam 

nada menos que a metade do gasto público ao pagamento das despesas com juros, 

encargos e amortizações da dívida interna e externa. 

Por conseguinte, segundo as autoras, a saúde tem representado, desde 2000, 

sempre menos de 17% do orçamento da seguridade social e cerca de 5% de despesa 

total efetiva federal (UGA; MARQUES, 2005 apud UGÁ; PORTO, 2008). Ademais, a 

atual Desvinculação de Recursos da União (DRU)130, implantada desde 1994 com o 

Fundo Social de Emergência (FSE), é evidência da prioridade absoluta do ajuste fiscal 

em detrimento do cumprimento do dever do Estado no financiamento de políticas 

sociais cidadãs, tendo em vista que desvincula do orçamento da seguridade social 

20% dos recursos arrecadados. 

Outro fator que tem impactado profundamente o financiamento do setor público 

de saúde é a renúncia fiscal historicamente praticada pelo Estado brasileiro e 

aprofundada, em particular, a partir dos anos de 1990. Em primeiro lugar, deve-se 

mencionar a receita que o Estado deixa de arrecadar com IR sobre pessoas físicas 

mediante as deduções (de gasto privados em saúde, educação etc.), que, juntas, 

resultam em renúncia fiscal de mais de 2% do PIB (UGÁ, 1997 apud UGÁ; PORTO, 

2008). 

Nesse contexto de incertezas advindas de longos anos de hegemonia da 

politica econômica sobre a social, na busca do cumprimento das metas de ajuste 

fiscal, foi instituída, após longo processo de negociação, a Emenda Constitucional nº 

29, de 2000, atualmente vigente, que vincula recursos das diferentes esferas de 

governo a serem obrigatoriamente gastos em ações e serviços públicos de saúde. 

Essa emenda estabeleceu que os municípios deveriam destinar 15% de sua receita, 

até 2004, como percentual mínimo para o gasto próprio com saúde; por sua vez, os 

                                                           
130 A Desvinculação de Recursos da União (DRU) é derivada do Fundo Social de Emergência (FSE), criado com 

o propósito de aumentar os recursos disponíveis pelo Tesouro Nacional, para uso de livre-arbítrio da Presidência 
da República (naquele momento, fundamentalmente para pagar a dívida pública). Esse instrumento consiste na 
desvinculação de 20% do montante de toda e qualquer receita arrecadada pela União. Segundo Ugá e Porto 
(2008), várias receitas da União têm a sua parte ou totalidade destinada a fins específicos: por exemplo, 21,5% e 
22,5% da arrecadação ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM), e as contribuições 
sociais vinculadas ao orçamento da Seguridade Social, destinam-se exclusivamente a ele. Dessa forma, o FSE e 
a DRU consomem parte de receitas vinculadas a programas sociais ou à descentralização (FPE e FPM) (UGA; 
PORTO, 2008, p. 487). 
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estados e o Distrito Federal deveriam alocar à saúde, no mínimo, 12% de sua receita, 

e a União deveria aplicar, em 2000, o montante de recurso empenhado em 1999, 

acrescido de pelo menos 5%, ao passo que, no período de 2001 a 2004, deveria 

destinar à saúde o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do 

PIB (UGA; PORTO, 2008) 

Atualmente, essa emenda constitucional volta a ser objeto de discussões no 

Congresso, no sentido de sua regulamentação. Por outro lado, é necessário definir 

com precisão o que se entende por ações e serviços de saúde, de modo a não incluir 

como despesa em saúde ações referentes a programas que, embora atuem sobre os 

determinantes da saúde, não se constituem em ações de saúde propriamente ditas. 

O Congresso Nacional está discutindo essa regulamentação. Por outro lado, os 

segmentos sociais que defendem mais recursos para o SUS postulam que o volume 

de recurso a ser alocado para a saúde pelo governo federal também deveria ser 

calculado com base nas receitas correntes dessa esfera de governo; nesse sentido, 

defendem que deve ser destinado à saúde um percentual de 10% das receitas 

correntes brutas da União131 (UGÀ; PORTO, 2008). 

O financiamento da rede de serviços operacionalizada pelo SUS é feita por 

meio de transferências intergovernamentais. São formas de financiamento relevantes 

para um número maior de municípios e estados, alocados por várias parcelas, entre 

as quais predominam os programas de atenção básica financiados pelo PAB 

variável132 e ações estratégicas financiadas pelo Fundo de Ações Estratégicas e de 

Compensação (FAEC)133, que, em conjunto, representam as transferências mais 

dinâmicas da última década, no campo das relações intergovernamentais em saúde. 

                                                           
131 O financiamento do SUS é compartilhado entre as três esferas de governo. Segundo dados do Siops (2011), 

cerca de 43,5% dos recursos do SUS são originários do Ministério da Saúde e os outros 56,5% de estados, Distrito 
Federal e municípios. 
132 O Componente Piso da Atenção Básica – PAB Fixo refere-se ao financiamento de ações de atenção básica à 

saúde, cujos recursos são transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde 
aos Fundos de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios. Já o Componente Piso da Atenção Básica Variável - 
PAB Variável é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento de estratégias realizadas no 
âmbito da atenção básica em saúde, tais como: I - Saúde da Família; II - Agentes Comunitários de Saúde; III - 
Saúde Bucal; IV - Compensação de Especificidades Regionais; V - Fator de Incentivo de Atenção Básica aos 

Povos Indígenas; VI - Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário; VII - Incentivo para a Atenção 
Integral à Saúde do Adolescente em conflito com a lei, em regime de internação e internação provisória; e VIII - 
outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico. Disponível em: 
<www.brasil.gov.br/saude/2012/05/saude-vai-liberar-mais-recursos-para-equipes-de-atencao-basica>. Acesso 
em: 10 set. 2014. 
133 Fundo de financiamento de ações de serviços estratégicos e de alta complexidade. Portaria n.º 627/GM, em 

26 de abril de 2001. 
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A transferência fundo a fundo tem aspectos positivos e negativos. Dentre os 

aspectos negativos, o repasse de recursos favorece os municípios que desenvolvem 

os diferentes programas. Nesse sentido, o instrumento fundo a fundo torna-se apenas 

um mecanismo contábil, reduzindo o governo local a mero receptor de recursos. 

Embora extremamente variados, os incentivos financeiros não obedecem a critérios 

voltados para corrigir a heterogeneidade na oferta de organização e investimento de 

redes de serviços 

Quanto aos aspectos positivos, a transferência fundo a fundo é um forte 

mecanismo de descentralização, uma vez que os recursos são repassados de forma 

regular e automática a partir da capacidade de gestão de cada estado, Distrito Federal 

ou município, derivada de suas capacidades técnica, administrativa e material para a 

execução dos serviços, acompanhados de responsabilidades e prerrogativas. Assim, 

a transferência de recursos é feita diretamente a partir do Fundo Nacional de Saúde 

na conta individual dos fundos de saúde estaduais, do Distrito Federal ou municipais, 

e sua aplicação deve atender ao disposto no plano de saúde do estado, do Distrito 

Federal ou do município. 

Esse mecanismo de transferência de recursos permite uma relação mais 

equânime entre os entes federados, uma vez que permite a execução dos serviços de 

saúde em nível regional ou local, com grande margem de discricionariedade por parte 

do estado, no sentido de como coordenar e avaliar, ou do município, no sentido de 

como planejar, organizar, controlar e avaliar o sistema de saúde em seus territórios. 

Além disso, como parte do arcabouço fundamental do modelo, encontra-se 

estabelecida na Lei nº 8.142, de28/12/1990 a forma como se dá a participação da 

comunidade na gestão do sistema. Essa participação se ancora na formação dos 

Conselhos de Saúde em todos os entes federativos participantes do SUS e na 

participação de representantes dos Secretários de Saúde estaduais e municipais no 

Conselho Nacional de Saúde. 

Em muitos municípios ainda não há a clareza de que o Fundo é um mecanismo 

de descentralização do orçamento. Muitas prefeituras não colocam aí todo o recurso 

destinado à Saúde. No Fundo, ficam apenas os recursos provenientes das 

transferências federais, contudo, o recurso principal não vem de Brasília, mas do 

orçamento municipal e dos impostos pagos pelos munícipes que não integram o 

Fundo. 



292 

 

É com este complexo contexto que o assistente social vai se inserir quando 

convocado para trabalhar com a gestão financeira na saúde. 

 

Articular recursos financeiros; Articular parcerias; Elaborar, 
implementar, avaliar, coordenar orçamentos; Montar e executar 
projetos advindos de Convênios do Município, Estado e União; 
Encaminhamentos e busca de parcerias com outros órgãos 
municipal/estadual/federal. Acompanhar os processos, solicitações, 
convênios, verificação de prestações de contas e outros (DADOS DE 
PESQUISA DA AUTORA, 2013). 

 
 

Além dos conhecimentos relativos ao financiamento e às transferências de 

recursos via fundos, que envolvem o acompanhamento das normatizações 

pertinentes ao processo, as atividades acimas descritas exigem do profissional o 

domínio do ciclo orçamentário, da contratualização de convênios e prestações de 

contas. São atividades que vão demandar do profissional um posicionamento ético-

político, envolvendo relações de poder, domínio e mando, relações estas permeadas 

de interesses, na maioria das vezes, contraditórios.  

Ainda vai exigir, como destacado nas atividades acima descritas, a capacidade 

permanente de articulação, ou seja, uma interlocução protagonizada pelos assistentes 

sociais, tanto no contexto interno, quanto no contexto externo, às unidades da atenção 

básica em saúde. O primeiro efetiva-se nas mediações que o assistente social realiza 

em prol da facilitação da comunicação entre si dos membros da equipe 

multiprofissional, destes para com os usuários dos centros de saúde/unidades básicas 

de saúde e empregadores, no âmbito dos arranjos institucionais e das relações de 

trabalho. O segundo efetiva-se na formação de redes sociais necessárias à garantia 

da integralidade e intersetorialidade das ações e do alcance dos objetivos 

profissionais. 

Em relação ao orçamento, segundo Tavares (2009), pode-se afirmar que, na 

gestão de uma política pública, a destinação orçamentária e sua execução, ou seja, 

seu efetivo financiamento, são condições para que haja a possibilidade de 

atendimento da população nas necessidades apresentadas. Nesse aspecto, o 

orçamento se constitui em um dos aspectos do planejamento público de maior 

importância. Nessa perspectiva, portanto, no processo de planejamento das políticas 

sociais públicas, o financiamento é item fundamental, pois expressa os recursos 

disponíveis, seja em manutenção (chamada custeio), seja em investimentos (as 
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chamadas despesas de capital, que podem ser em equipamentos, materiais 

permanentes, reparos na estrutura física ou edificações). 

Para Tavares (2009), o orçamento expressa o planejamento das atividades do 

setor público, transcendendo a mera contabilidade entre créditos e débitos desse 

setor. Por meio do orçamento público, busca-se dar legitimidade às ações de governo. 

Enquanto um instrumento (uma ferramenta) de planejamento, o orçamento 

público expressa, por um lado, a projeção das receitas, e por outro, autoriza limites de 

gastos nos projetos e atividades propostos pelo Poder Executivo (TAVARES, 2009). 

Embora seja uma peça técnica e legalmente definida, será sempre uma definição clara 

das prioridades de atuação e intervenção do setor público no processo social, sendo 

instância de disputa e controle político e econômico dos recursos públicos. Assim, é 

importante o estabelecimento de práticas que fujam da política tradicional e do 

clientelismo sem responsabilidade fiscal. Por expressar as prioridades da gestão, o 

orçamento não deve ser concebido como tema de competência exclusiva de 

especialistas das áreas contábil, administrativa, financeira, etc., pois os técnicos que 

atuam na gestão das políticas públicas são os que conhecem com maior profundidade 

a realidade, as demandas e prioridades de suas áreas, tendo, assim, maiores 

condições de avaliar o que deve ser garantido para supri-las e atendê-las, e, também, 

partindo do princípio de que os conselhos dessas políticas, deliberativos, devem 

analisar a proposta orçamentária antes de aprová-la, acompanhar e fiscalizar sua 

execução. Também esses atores devem conhecer seu conteúdo e, ao menos em 

parte, seu significado. 

Assim, essa forma de planejamento público tem de ser visto como um 

instrumento que traça o programa de trabalho de uma administração para o(s) ano(s) 

seguinte(s) — a sua agenda — e como considera que ele deve ser financiado. Dessa 

maneira o financiamento e o orçamento, por seu caráter técnico-político, constituem-

se em indicadores estratégicos para a análise das Políticas Sociais. A ênfase no 

financiamento não deve, no entanto, fazer que se perca de vista os outros eixos de 

análise, por exemplo, sua gestão e controle, já que os três interagem, e sua gestão se 

dá com o estabelecimento de etapas e alternativas, que integram diferentes 

elementos, com acompanhamento da execução, de modo a permitir avaliação, 

correções e reformulações, se necessárias. Por tudo isso, é preciso que os atores da 

política, em especial, apropriem-se das informações afetas a essa temática, buscando 

conhecer o que é orçamento, os instrumentos do planejamento orçamentário, os 
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princípios orçamentários, a legislação e características referentes aos fundos 

especiais, dentre os quais se situam os fundos de saúde entre as demais políticas. 

Quanto ao acompanhamento da execução do orçamento e prestação de 

contas, Tavares (2009) destaca que, durante a execução do orçamento, serão 

produzidos pelo setor competente balancetes mensais e as prestações de contas 

públicas que subsidiarão a elaboração do balanço geral anual. Tais instrumentos são 

apreciados pelo Poder Legislativo e Tribunal de Contas. No caso das políticas sociais 

(saúde, assistência social, educação), devem ser submetidos também aos respectivos 

conselhos para análise pronunciamento e controle sistemático da aplicação dos 

recursos da política. É responsabilidade do Executivo, do Legislativo e da sociedade. 

Como forma de garantir que haja o acompanhamento da sociedade quanto à 

execução orçamentária e financeira, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que 

devem ser realizadas audiências públicas quadrimestralmente para a prestação de 

contas à população. O expediente das audiências públicas também é preconizado 

pelo Estatuto das Cidades, que, em seu art. 44, define que o Executivo deve promover 

essas audiências para tratar das questões ao orçamento para o ano seguinte 

(TAVARES, 2009). 

Por fim, o trabalho com contratualização ou contrato de gestão é um 

instrumento de gestão que vem sendo largamente utilizado no SUS e que se constitui 

elemento componente da tendência mundial de contrarreforma dos estados. A 

contratualização está fundamentalmente pautada em metas de atendimento e 

serviços que devem ser prestados pela unidade de saúde ou gestão. Independente 

de a gestão ser de natureza pública ou privada, diversas unidades de saúde vêm 

assinando contratos de gestão com as secretarias municipais e/ou estaduais e/ou com 

o próprio Ministério da Saúde. A incorporação desse instrumento de gestão por metas 

tem impactos para as práticas de saúde desenvolvidas nas unidades, incluindo, 

muitas vezes, o próprio assistente social (contratos de trabalhos via terceirização).  

É importante também lembrar que a contratualização e pactuação de metas 

ocorrem também enquanto processo interno na unidade de saúde, pois recai sobre os 

trabalhadores da saúde a verdadeira responsabilidade pelo seu cumprimento, mesmo 

que não tenham participado diretamente do processo de discussão.  

As requisições provindas de todo esse conjunto de “inovações” gerenciais 

chegam ao assistente social perpassadas pelo conteúdo da integração, 
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convencimento e adesão, tanto do profissional quanto deste em relação aos usuários 

e demais profissionais.   

O terceiro tema a ser analisado refere-se à Gestão da informação nos 

processos de trabalho do assistente social na área da saúde. 

 

Realizar estudos e pesquisas objetivando conhecer as variáveis que 
interferem no processo saúde-doença de grupos populacionais, 
famílias, usuários dos serviços de saúde, identificando as 
possibilidades de condições de participação da família, cuidadores e 
outros responsáveis; Elaborar e organizar dados para o sistema de 
informação, emitindo relatórios de atividades, promovendo análises da 
situação verificadas e sugerindo procedimentos que visam à 
maximização da saúde e do bem-estar social. Pesquisar problemas 
relacionados coma Biometria Médica (DADOS DE PESQUISA DA 
AUTORA, 2012, 2013). 

 

Historicamente, a produção de informações em saúde no Brasil, segundo 

Almeida (1998), deu-se de forma centralizada. Este fato, possivelmente, segundo a 

autora, deve-se a quatro razões principais:  

 

a) no início dos anos 60, a centralização da produção das informações 
foi tomada como estratégia nacional para a padronização e melhoria 
da qualidade das estatísticas disponíveis no país;  
b) a tecnologia de informática disponível no momento da criação dos 
sistemas de informações baseava-se nos main-frames, fato que já 
colaborava para uma forte centralização da produção de dados;  
c) existência de poucos recursos humanos disponíveis para a gestão 
e produção das informações;  
d) por ̇ultimo, porém não menos importante, houve uma forte 
centralização política nos “anos de chumbo”, época em que vários 
destes sistemas foram criados (ALMEIDA, 1998, p. 28). 

 

Com o avanço da implantação do SUS, cuja principal diretriz, como visto, é a 

descentralização da gestão dos serviços de saúde, passa a existir uma demanda 

crescente para a descentralização da produção das informações em saúde, de modo 

a possibilitar a gestão e a definição de prioridades em nível municipal. 

O processo de descentralização dos serviços de saúde trouxe consigo uma 

intensa discussão sobre a descentralização da produção de informações. De um lado, 

cresceram as iniciativas municipais de produção de informações de mortalidade e 

nascimento, incorporando novas metodologias como a microlocalização de eventos e 

geoprocessamento de dados. De outro lado, surgiram propostas de total 

descentralização dos sistemas de informação, incluindo a produção de documentos 
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próprios de coleta de dados, o que, se levado à prática, poderia gerar informações 

incompatíveis entre si, dificultando a obtenção de informações estaduais ou nacionais. 

Outro fator que contribuiu para essa intensa discussão foi o crescimento dos recursos 

humanos existentes na área, quer em termos numéricos, quer em qualidade 

(ALMEIDA, 1998). 

Com a entrada em vigor em 1998 da NOB/96, do SUS, que prevê a gestão 

plena dos serviços de saúde pelos municípios, a capacidade de operar os sistemas 

de informações básicas constitui-se em um dos itens previstos para o repasse de 

recursos financeiros do nível federal para estados e municípios, crescendo, assim, a 

importância da descentralização da produção das informações. 

Com o avanço da produção das informações em saúde, os níveis estadual e 

federal devem desempenhar um novo papel na gestão dos sistemas de informação. 

No seu novo papel, estes deverão desenvolver atividades mais dirigidas ao controle 

da qualidade dos sistemas e fornecer suporte técnico aos municípios. Os níveis 

regionais e estaduais deverão continuar processando a informação dos pequenos 

municípios que não possuem recursos humanos e/ou equipamentos para operar estes 

sistemas. Os níveis centrais de gestão deverão permanecer com as atribuições de 

totalização e distribuição dos eventos, segundo os locais de ocorrência e de 

residência. 

Para Almeida (1998), a descentralização da produção das informações, 

possivelmente, trará consigo também um maior uso das informações para a definição 

de prioridades locais. O maior uso das informações possibilita a identificação de 

possíveis falhas dos sistemas no nível municipal, que possui um maior conhecimento 

da realidade, propiciando o seu aperfeiçoamento. 

Enquanto uma atividade, conforme dados da pesquisa, inerente aos processos 

de trabalho do assistente social na saúde, a participação do profissional na gestão da 

informação é recorrente do reconhecimento de que esse profissional tem condições, 

por exemplo: de sistematizar as informações referentes às demandas do serviço, pois 

atende, cotidianamente, às demandas dos usuários não contempladas pelo sistema; 

ou, mesmo, de poder contribuir no planejamento, na discussão sobre a estrutura física 

de modo a ser mais coerente com as necessidades de atendimento, como também 

socializando as informações relacionadas à expansão tanto para os usuários quanto 

para os demais profissionais de saúde, etc. Isso ocorre porque o sistema de saúde 
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requer informações sobre os usuários e também precisa atender às necessidades e 

demandas deles, mesmo que parcialmente. 

O assistente social deve assumir a gestão da informação enquanto uma 

competência profissional, pois esta objetiva subsidiar o processo de ampliação com 

informações que expressem as reais necessidades da população usuária do sistema 

e estejam fundadas nos princípios e diretrizes do marco legal original do SUS. Nesse 

sentido, a atuação do assistente social nesse processo é muito estratégica na 

perspectiva da defesa da reforma sanitária.  

Para tanto, o conhecimento, mesmo que inicial, de informática, será 

fundamental, pois as políticas sociais, em especial a saúde, utilizam vários sistemas 

de informações para subsidiar a gestão134, tais como o Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB)135 e o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de 

Saúde (Siops)136. 

 

 

 

 

                                                           
134 Sistemas de vigilância:  SIM - Sistema de Informações sobre Mortalidade; SINASC - Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos; SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação; SI-PNI - Sistema de 
Informações do Programa Nacional de Imunizações;Informações sobre as principais ações e programas do 
Governo: SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais / Consulta de Crédito a Prestadores; SIGTAP - Sistema de 
Gerenciamento da Tabela Unificada de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais 
do SUS; SIPAR - Sistema Integrado de Protocolo e Arquivo do Ministério da Saúde; SIS-Fronteira - Saúde nas 
Fronteiras; SOMASUS - Sistema de Apoio à Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde; TABNET – 
Programa de Tabulação do Ministério da Saúde; PlanejaSUS: Sistema de Planejamento do Sistema Único de 
Saúde. Disponível em: <www.portalsaude.saude.gov.br>. Acesso em: 20 set. 2014. 
135 O Siab foi criado em 1998 como instrumento gerencial dos sistemas locais em saúde. Caracteriza-se por 
descrever a realidade socioeconômica, a situação de adoecimento e morte da população adstrita, avaliar os 
serviços e ações de saúde, e contribuir para o monitoramento da situação de saúde em áreas geográficas 
definidas, ou seja, possui características de função de vigilância epidemiológica em saúde. O Siab é uma 
ferramenta de planejamento e orientação para a gestão das equipes de saúde da família no PSF e de agentes 
comunitários de saúde (ACS) no Pacs, pois possui um elenco de indicadores que permitem a caracterização da 
situação sociossanitária, do perfil epidemiológico, a atenção aos grupos de risco e o acompanhamento das ações 
de saúde desenvolvidas localmente.Trata-se de um sistema de informação territorializado, cujos dados são 
coletados pelos ACS e consolidados por profissionais da equipe saúde da família (ESF). As informações são 
coletadas em âmbito domiciliar nas áreas cobertas pelo PSF e Pacs, e o fato de a coleta de dados se referir a 
populações bem delimitadas geograficamente possibilita a construção de indicadores populacionais referentes às 
áreas de abrangência dos programas. 
136 O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde (Siops), implantado pelo Ministério da Saúde, 
em 1999, reúne informações sobre o financiamento e o gasto com saúde pública dos municípios, dos estados e 
da União. Permite visualizar, conforme o grau de agregação desejado, o dispêndio e a capacidade de 
financiamento das ações e serviços públicos de saúde, em nível local, estadual ou federal. Com essa amplitude e 
versatilidade, constitui-se em banco de dados único no âmbito das políticas públicas no Brasil. Produzindo 
informações com regularidade e com qualidade crescente, o sistema conforma-se como uma importante fonte de 
dados para a realização de estudos por instituições de pesquisa, para o exercício do acompanhamento e 
fiscalização pelos órgãos de controle, e para a gestão e avaliação das ações no âmbito do Sistema Único de 
Saúde.  
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4.4 As implicações das demandas emergentes relacionadas a gestão de 

políticas sociais para a formação profissional do assistente social 

  
 

Pensar a formação profissional do Assistente Social envolve apreender o 

contexto em que a profissão se efetiva. Acredita-se que as mudanças políticas, 

sociais, culturais e ideológicas, vivenciadas nos tempos atuais, as profundas 

transformações nos processos de produção e reprodução da vida social, assim como 

as relações entre os sujeitos, impulsionam-nos a refletir sobre as atuais demandas e 

dinâmicas do mundo do trabalho.   

Mais do que compreender o significado e papel da profissão na sociedade 

capitalista diante do processo de reprodução das relações sociais, as novas 

necessidades do mercado de trabalho demanda uma formação profissional que 

propicie aos assistentes sociais subsídios teóricos, éticos, políticos e técnicos que 

auxiliem no desenvolvimento de habilidades que possibilitarão uma ação crítica, 

criativa e comprometida. 

Nesse contexto, acredita-se que a formação profissional, na atualidade, deve 

ser (re)pensada constantemente, a fim de poder possibilitar a capacitação de 

profissionais condizentes com novas dinâmicas de trabalho. 

Vale ressaltar que a formação profissional que penso está pautada em um 

processo dialético, portanto, aberto e dinâmico, que traz a possibilidade de 

aprendizagem e compreensão da realidade que a cerca. 

Tanto em sua natureza, quanto no seu conteúdo, a formação do assistente 

social diferencia-se por suas particularidades institucionais, mas também se 

caracteriza pela diversidade de paradigmas interligados a outras ciências. É nesse 

sentido que integrar o heterogêneo se apresenta como um desafio na 

contemporaneidade, desafio que requer vontade, disposição e a superação de 

caminhos já existentes. 

A formação profissional em Serviço Social, segundo Mendes (2004), na 

perspectiva das diretrizes da ABEPSS, aponta para o perfil profissional no qual está 

presente uma formação intelectual e cultural, generalista-critica, que alimenta a 

competência na sua área de desempenho e a inserção crítica e propositiva no 

conjunto das relações sociais e no mercado de trabalho. Trata-se, segundo a autora, 

de um profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e 
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implementando propostas para o seu enfrentamento, por meio de políticas sociais 

públicas e privadas, de organizações da sociedade civil e congênere. Complementar 

a essas exigências, trata-se de um profissional comprometido com valores e princípios 

norteadores do código de ética da profissão em vigência. Nessa direção, o profissional 

deve estar sintonizado com as exigências da época na qual a velocidade das 

transformações tem dificultado os momentos de síntese.  A autora, citando Iamamoto, 

ressalta que, em tempos complexos, o profissional tem o desafio de transformar os 

espaços de trabalho em espaços realmente públicos, alargando os canais de 

interferência da população, permitindo maior controle, por parte da sociedade, nas 

decisões e a ela concernentes.  

 

Isso requer o zelo pela socialização das informações, o conhecimento 
dos direitos e interesses em jogo, o acesso às regras que conduzem 
à negociação, atribuindo transparência e visibilidade aos canais que 
permitem o acompanhamento da implantação das decisões. 
Encaminhar a formação profissional nesta direção exige que se 
propiciem subsídios, apreensão crítica dos processos sociais numa 
perspectiva de totalidade, oferecendo elementos para análise das 
particularidades do movimento de constituição da sociedade e do 
Estado, de modo a aprender os traços próprios assumidos pela 
expansão capitalista no Brasil (MENDES, 2004, p.13). 

 
 

 
Concordo com Mendes (2004) ao destacar que as condições, acima descritas, 

oportunizam uma leitura crítica do desenvolvimento da profissão e para identificação 

das possibilidades de ação contidas na realidade, passíveis de serem apropriadas e 

reelaboradas na forma de respostas profissionais, consoante as competências e 

atribuições do assistente social, prescritas na legislação correspondente e 

revitalizadas no rigoroso acompanhamento das transformações sócio-históricas. 

Esta direção do processo formativo no universo da produção e reprodução das 

relações sociais, conforme as diretrizes curriculares da ABEPSS preconizam, refere-

se a um conjunto de conhecimentos articulados em três núcleos de fundamentação 

da formação acadêmica: fundamentos teórico-metodológicos da vida social, 

fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira e fundamentos do 

trabalho profissional, abarcando o complexo dos elementos constitutivos do serviço 

social enquanto especialização do trabalho na sociedade.  Têm como matéria 

fundamental as múltiplas expressões da questão social e as formas históricas 
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acionadas para o seu enfrentamento por parte do Estado e da sociedade civil, na qual 

se destacam as políticas sociais. 

Esses núcleos137 organizam a lógica curricular, apresentando, segundo 

Mendes (2004), dimensões indissociáveis de um mesmo processo de conhecimento, 

juntamente com seus componentes teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-

operativos, constitutivo do trabalho profissional.  

Ao analisar as diretrizes curriculares, é dentro do Núcleo de Fundamentos do 

Trabalho Profissional que está inserido a discussão sobre a gestão. Este núcleo 

compreende todos os elementos constitutivo do Serviço Social como uma 

especialização do trabalho: sua trajetória histórica, teórica, metodológica e técnicas, 

os componentes éticos que envolvem o exercício profissional, a pesquisa, o 

planejamento e administração em Serviço Social, e o estágio supervisionado. Tais 

elementos encontram-se articulados por meio da análise dos fundamentos do Serviço 

Social e dos processos de trabalho em que se insere, desdobrando-se em conteúdos 

necessários para capacitar os profissionais ao exercício de suas funções, 

resguardando as suas competências específicas normatizadas por lei. 

Nas diretrizes curriculares (1996) constam que o conteúdo deste núcleo 

considera a profissionalização do Serviço Social como especialização do trabalho e 

sua prática como concretização de um processo de trabalho, o qual tem como objeto 

as múltiplas expressões da questão social. Tal perspectiva permite recolocar as 

dimensões constitutivas do fazer profissional articuladas aos elementos fundamentais 

de todo e qualquer processo de trabalho: objeto ou matéria-prima sobre a qual incide 

a ação transformadora; os meios de trabalho-instrumentos, técnicas e recursos 

materiais e intelectuais que propiciam uma potenciação da ação humana por 

finalidade, ou seja, o próprio trabalho. Significa, segundo o documento, reconhecer o 

produto profissional em suas implicações materiais, ideológico-política e econômicas. 

A ação profissional, assim compreendida, exige considerar as condições e relações 

sociais historicamente estabelecidas, que condicionam o trabalho do assistente social; 

os organismos empregadores (públicos e privados) e usuários dos serviços prestados; 

os recursos materiais, humanos e financeiros acionados para a efetivação desse 

                                                           
137 Os núcleos englobam um conjunto de conhecimentos e habilidades que se especificam em matérias, enquanto 

áreas de conhecimentos necessários à formação profissional. Essas matérias, por sua vez, se desdobram em 
disciplinas, seminários temáticos, oficinas/laboratórios, atividades complementares e outros componentes 
curriculares (CRESS 7ª R, RJ, 2002). 
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trabalho; e a articulação do assistente social com outros trabalhadores, como partícipe 

do trabalho coletivo (ABEPSS, 1996). 

 

Com base na análise do Serviço Social, historicamente construída e 
teoricamente fundada, é que se poderá discutir as estratégias e 
técnicas de intervenção a partir de quatro questões fundamentais: o 
que fazer, por que fazer, como fazer e para que fazer. Não se trata 
apenas da construção operacional do fazer (organização técnica do 
trabalho), mas, sobretudo, da dimensão intelectiva e ontológica do 
trabalho, considerando aquilo que é especifico ao trabalho do 
assistente social em seu campo de intervenção (CRESS 7ª R – RJ, 
2002, p. 380 – 381). 

 

Imbricada ao desvelamento destas questões, situa-se a dimensão técnico-

operacional, como componente do trabalho consciente e sistemático do sujeito 

profissional sobre o objetivo de sua intervenção, tendo em vista o alcance dos 

objetivos propostos. 

As estratégias e técnicas de operacionalização devem estar articuladas aos 

referenciais teórico-críticos, buscando trabalhar situações da realidade como 

fundamentos da intervenção. As situações são dinâmicas e dizem respeito à relação 

entre assistente social e usuários frente as questões sociais. As estratégias são, pois, 

mediações complexas que implicam articulações entre as trajetórias pessoais, os 

ciclos de vida, as condições sociais dos sujeitos envolvidos para fortalecê-los, e 

contribuem para a solução de seus problemas/questões (CRESS, 7ª R – RJ, 2002). 

Diante de tais diretrizes, a formação profissional deve estar articulada às 

demandas postas à profissão, sejam aquelas históricas, consideradas tradicionais 

(mas que requerem sempre novas estratégias de enfrentamento), sejam aquelas 

emergentes que apontam para as novas necessidades, as quais vão surgindo com 

implicações no mundo do trabalho. 

Assim sendo, é inevitável, diante da centralidade da gestão nas demandas 

profissionais encontradas, conforme descritas nos capítulos 3 e 4, vinculadas às 

políticas de assistência social e saúde, e, diante de toda complexidade que envolve 

as ações descritas, refletir sobre como esta questão está sendo enfrentada pela 

formação profissional. 

 Para tanto, o caminho escolhido para concretizar tal objetivo foi analisar nos 

currículos das escolas filiadas à ABEPSS, nos anos de 2012 e 2013, quais disciplinas 

e conteúdos estão sendo ministrados e subsidiam a formação do assistente social, 



302 

 

habilitando-o para o desempenho de atividades pertinentes à gestão, detalhadas nos 

capítulos anteriores. Como já mencionado, mesmo ciente dos limites desse tipo de 

pesquisa, pela imprecisão contida nas informações ou mesmo pelo excesso de 

formalidade dos currículos, transformando-os, para algumas escolas, apenas em uma 

forma de cumprir as determinações legais, acredito que os currículos demonstram 

como uma parcela significativa de escolas (curso de Serviço Social) estrutura seu 

projeto pedagógico e, a partir dele, orienta a formação que está sendo propiciada aos 

alunos dos cursos brasileiros.  

A busca por currículos via internet, possibilitou acessar um número expressivo 

deles e assim manusear informações fundamentais para os que se interessam pela 

formação profissional. Muitos currículos encontrados são de escolas não 

credenciadas na ABEPSS, fato este que já daria outro objeto de estudo, entretanto, 

detive-me a analisar os currículos disponíveis via internet das escolas credenciadas. 

Após levantamento dos dados, eles foram organizados, utilizando a mesma 

metodologia anteriormente descrita.  

Das 107 escolas de graduação e pós-graduação em Serviço Social filiadas à 

ABEPSS, encontramos 36 escolas138 cuja a matriz curricular estava disponível na 

internet. Destas, constam as seguintes nomenclaturas para as disciplinas que 

ministram conteúdos relacionados à gestão: 

 

Planejamento 
Planejamento social 
Planejamento e projetos em serviço social 
Planejamento e gestão de programas e projetos 
Planejamento em serviço social 
Planejamento em serviço social na esfera pública e privada 
Planejamento e gestão social  
Planejamento e gestão em serviços sociais 
Planejamento e gestão de programas e projetos sociais 
Planejamento e gestão em serviço social  
Planejamento em serviço social e gestão social 
Planejamento estratégico e avaliação de políticas sociais 
Planejamento e administração em serviço social  
Planejamento e projetos sociais 
Serviço Social: organização e gestão social  
Serviço Social – planejamento e projetos 
Administração em serviço social  

                                                           
138 Sul I: PUC-PR; PUC-RS; UCPEL; UEL; UEPG; UNIBRASIL; UNICENTRO; UNIOESTE; UNISINOS. Sul II: 

UNITOLEDO; UNESP; PUC-Campinas; FAPSS; PUC-SP; UNILAGO; UNILINS; UNIMAR; UNISA; UNITAU; 
UNISANTOS; UNIVAP. Centro-Oeste: PUC-Goiás; Universidade Católica de Brasília. Leste: Federal Fluminense; 

Católica de Minas Gerais; UF Triângulo Mineiro; PUC-Minas; PUC-RIO; UNISUAM; UF Ouro Preto; UERJ; 
UNIFEG; UNIFOA Volta Redonda. Nordeste: UFPE; UEPB; UNICAP. 
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Administração e planejamento do Serviço Social  
Administração e planejamento em Serviço Social  
Administração e planejamento 
Gestão em serviço social  
Gestão social  
Gestão e avaliação de projetos sociais 
Gestão de políticas e programas sociais 
Gestão social – planejamento e serviço social  
Gestão social – administração  
Gestão de políticas públicas 
Gestão e planejamento do trabalho social 
Gestão social no âmbito do terceiro setor 
Gestão de projetos sociais 
Gestão de projetos 
Gestão, controle social e financiamento das políticas públicas 
Gestão participativa e Serviço Social 
Gestão e responsabilidade social 
Gestão das organizações  
Organização e gestão social  
Organização, financiamento de gestão social 
Política social III (formulação, planejamento, gestão e avaliação) 
Avaliação de políticas públicas  
Avaliação e monitoramento em políticas públicas 
Avaliação de políticas sociais e construção de indicadores 
Avaliação de programa e projetos sociais  
Análise e indicadores sociais 
Oficina de elaboração de projetos sociais 
Elaboração de projetos sociais e captação de recursos 
Seminário temático de participação e controle social 
Processo e metodologia do planejamento em serviço social 
Municipalização e políticas sociais 
Disc. optativa – planejamento territorial; planejamento e gestão do 
espaço urbano 
Formulação, planejamento, gestão e avaliação 
Assessoria, consultoria e supervisão em serviço social 
Governo e administração pública brasileira (DADOS DE PESQUISA 
DA AUTORA, 2012, 2013). 

 

A diversidade de nomenclaturas é um indicativo da existência de uma 

diversidade de interpretações das diretrizes curriculares.  

Segundo Boschetti (2004), essa diversidade de nomenclaturas (e 

provavelmente de conteúdos), é reflexo do processo vivenciado na tramitação e 

aprovação das diretrizes curriculares. Pois, o desenho das diretrizes aprovado pela 

convenção da ABESS, em 1996, não é o mesmo das diretrizes aprovada pelo 

Conselho Nacional de Educação (CNE) em 2001. A autora esclarece que houve um 

esvaziamento das diretrizes curriculares enviada ao CNE, expressando, assim, uma 

política de formação profissional predominantemente preparatória para o mercado, 
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mais flexível, diversificada e reduzida, com habilitações especificas e sem 

preocupação com uma formação genérica e com perspectiva da totalidade. 

 

Nesse sentido, essa política institucional de formação se confronta 
com a proposta de formação das diretrizes curriculares aprovadas 
pelas Unidades de Ensino em 1996 já que as diretrizes curriculares da 
ABEPSS, articuladas e em consonância com o código de ética 
profissional e com a lei de regulamentação da profissão, conformam 
um projeto ético-político-profissional claramente comprometido com a 
formação e o exercício profissional crítico, na perspectiva de 
transformação societária (BOSCHETTI, 2004, p. 24). 

 

Os princípios que estruturaram as diretrizes curriculares da ABEPSS, segundo 

Boschetti (2004), foram incluídos no documento final aprovado pelo CNE (Parecer 

492/2001) em forma de tópicos, no item denominado “Organização do currículo”. Mas, 

o esvaziamento de seus conteúdos, segundo a autora, e o deslocamento do conjunto 

da diretrizes estão fazendo que sejam incorporados mecanicamente nos projetos 

pedagógicos das escolas sem, muitas vezes, construírem nexos lógicos que dão 

forma e conteúdo ao projeto de formação, tal como concebido nas diretrizes da 

ABEPSS.  

Segundo Boschetti (2004, p. 24, grifo da autora), o princípio que constava nas 

diretrizes da ABEPSS como “flexibilidade e dinamicidade dos currículos plenos, se 

expressava na organização de disciplinas e outros componentes curriculares, tais 

como: oficinas, seminários temáticos, estágio, atividades complementares”. Para a 

autora, não se tratava de flexibilizar os conteúdos, e sim de dar maior maleabilidade 

na organização dos conteúdos e assegurar as especificidades regionais. Entretanto, 

no documento final do CNE, a redação sofreu modificações e este princípio, segundo 

esta a autora, surge como “flexibilidade dos currículos plenos, integrando o ensino de 

disciplina como outros componentes curriculares, tais como: oficinas, seminários 

temáticos, estágios, atividades complementares”. Associado à não regulamentação 

da carga horaria, este princípio tem sido compreendido e adotado por muitas unidades 

como “afrouxamento” e flexibilização dos conteúdos, o que tem provocado a 

elaboração de projetos diversificados, diferenciados, sem conteúdos básicos que 

garantam unicidade e direção metodológica na formação profissional, com excessiva 

carga horária em atividades complementares e reduzida carga em disciplinas 

fundamentais do currículo.  
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Nos poucos currículos que possuem um detalhamento dos conteúdos 

ministrados, há também uma diversidade de conteúdos. Alguns contemplam 

conteúdos mínimos previstos nas diretrizes curriculares139, outros exprimem a 

fragmentação ou o direcionamento para uma formação preocupada com a 

capacitação que atenda às exigências do mercado, ou seja, desvinculada das 

questões macrossociais que devem ser analisadas quando se pensa em gestão, em 

particular, a gestão nos processos de trabalho do assistente social. Segue uma 

sistematização dos conteúdos previstos nas ementas: 

 
Teorias da administração. As teorias da administração tradicional. 
Modelos organizacionais e gerenciais. Funções de administração e 
planejamento em órgãos da administração pública, empresas e 
organizações da sociedade civil. As teorias organizacionais e os 
modelos gerenciais na organização do trabalho e nas políticas sociais 
pós Constituição Federal de 1988: origens, fundamentação teórica e 
operacionalização. Funções de administração em órgãos públicos, 
instituições filantrópicas sem fins lucrativos e no terceiro setor. A 
implicação da administração e do planejamento no trabalho do Serviço 
Social. Funções técnicas do assistente social enquanto administrador 
de serviços: coordenação, direção, assessoria, supervisão e avaliação 
de projetos sociais; o papel do Serviço Social e as formas de 
administração participativa: origens, fundamentação teórica e 
mecanismos de operacionalização. Síntese Histórica sobre as 
Relações de Trabalho e a Expansão do Capitalismo Industrial. A 
necessidade da organização formal nas relações de trabalho. 
Sociologia das Organizações. Conceito e definição: organização e 
instituição. A organização racional. Influência de Max Weber na leitura 
das organizações. Importância da análise organizacional. A 
organização como sistema social. A Racionalização das Organizações 
através dos Métodos Administrativos. Abordagem Clássica ou 
Tradicional da Administração. Princípios da Administração Científica 
de Frederick Taylor. Princípios da Administração Industrial e Geral de 
Henry Fayol. Abordagem Humanística da Administração. Experiência 
de Howthorne de Elton Mayo. Crítica à Abordagem Humanística da 
Administração. Abordagem Sistêmica e Contingencial da 
Administração. A questão das organizações sociais públicas e 
privadas. Dimensão histórica entre o público estatal e o privado de 
interesse público. A inserção da sociedade civil organizada na 
expressão da questão social: a filantropia e a profissionalização. O 
Serviço Social a serviço das organizações sociais. O Serviço Social no 
contexto da modernização gerencial. Funções do profissional e 
principais habilidades. As contribuições do Serviço Social nas 
organizações. O gerir e “cuidar” de pessoas para garantir resultados 
empresariais e o bem-estar nas organizações. Conhecimento e 

                                                           
139 Conteúdos necessários à formação de bacharéis em Serviço Social segundo as diretrizes curriculares. 

Administração e Planejamento em Serviço Social: As teorias organizacionais e os modelos gerenciais na 

organização do trabalho e nas políticas sociais. Planejamento e gestão de serviços nas políticas sociais. 
Planejamento e gestão de serviços e execução de programas e projetos na área de Serviço Social. Funções da 
administração e Planejamento em órgãos da Administração públicas, empresas e organizações da sociedade civil 
(CRESS 7ª R – RJ, 2002, p. 386). 
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análise de teorias de administração. Aplicação de princípios e técnicas 
de administração em programas de Serviço Social e bem-estar social. 
Teorias organizacionais e modelos gerenciais nas organizações. 
Planejamento:  O papel do planejamento no Serviço Social. 
Determinações conceituais de plano, programas e projeto. Concepção 
e metodologia de planejamento estratégico e participativo. 
Instrumentos e técnicas para elaboração e execução de planos, 
programas e projetos. Planejamento e gestão de serviços nas diversas 
áreas sociais. Elaboração, coordenação e execução de programas e 
projetos na área de Serviço Social. Contextualização histórica do 
planejamento. O planejamento enquanto processo político. 
Planejamento no gerenciamento da qualidade total, planejamento 
operacional burocrático/tecnocrático, planejamento estratégico e 
planejamento participativo. Dimensões do planejamento: plano, 
programa e projeto. Indicadores socioeconômicos quantitativos e 
qualitativos. A importância do marco referencial teórico e da avaliação 
no planejamento.  Avaliação de políticas públicas: critérios, modelos 
de análise, metodologia, tipos de avaliação. Socialização de 
experiências de aplicação de metodologias de avaliação. O 
planejamento do trabalho dos assistentes sociais e seus instrumentos: 
projetos, programas e planos. A importância da avaliação e do 
monitoramento para o Serviço Social. A construção de indicadores 
sociais e sua importância para o Serviço Social. Critérios de 
elaboração de indicadores sociais: quantitativo e qualitativo.  O 
trabalho dos assistentes sociais nas esferas de planejamento, 
implementação e avaliação das políticas, programas, projetos e ações 
municipais. Orçamento-programa e elaboração de projetos. Execução 
de trabalhos práticos.  Formulação de projetos de intervenção nas 
organizações e nos programas sociais. Composição do orçamento e 
custeio. Monitoramento e tipos de avaliação 
Gestão Social: Serviço Social e Gestão Social nas políticas públicas. 
Especificidades e características da gestão social como instrumento 
de trabalho do Serviço Social. Análise dos recursos públicos: eficácia 
e efetividade. A especificidade da gestão social como um processo 
descentralizado e participativo, destacando os procedimentos 
inerentes à sua implementação e instrumentalização. Perspectiva 
histórica da gestão social. O contexto da reforma do Estado e as 
tendências da gestão social. Terceiro Setor. Redes sociais. A gestão 
social nas organizações governamentais e nas organizações não 
governamentais. Capacitação para uma gestão social participativa, 
voltada à otimização dos recursos disponíveis, buscando respostas 
aos problemas sociais. A ação do Serviço Social na gestão das 
organizações públicas e privadas. A gestão social no Welfare State, 
Gestão Social no neoliberalismo, Gestão Social emergente. A 
construção do Poder Local, atores e processo sociais. A gestão do 
SUAS, parceria público privado. O papel do Assistente Social nos 
conselhos consultivos e deliberativos A trajetória histórica e a 
legislação internacional e brasileira. A descentralização, a 
municipalização e a participação. Estrutura, funcionamento e papel. O 
espaço da comunidade. As estratégias participativas e as tendências 
de descentralização e municipalização. O Projeto ético-político do 
serviço social e a direção social dos processos de gestão. Dimensão 
propositiva do processo de gestão social. Dimensão executiva do 
processo de gestão social. A especificidade da gestão social como um 
processo descentralizado e participativo, destacando os 
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procedimentos inerentes à sua implementação e instrumentalização. 
Os novos desafios que se colocam para a profissão: a participação em 
equipes interprofissionais e em programas de qualidade. Conceito de 
gestão e a inserção do Serviço Social neste contexto, novas 
competências e demandas. A emergência de novos paradigmas de 
gestão social: redes sociais, cooperativismo, descentralização e 
controle social. Ferramentas tecnológicas para a Gestão Social. 
Sistemas de informação utilizados pelo Serviço Social no Brasil. 
Estrutura e organização de dados. Planejamento do banco de dados. 
Noções de Estatística. Utilização de Sistemas de  Informação para o 
Serviço Social. Redes Sociais on-line. Introdução à Informática. 
Editores de Texto, Planilhas Eletrônicas e Banco de Dados. 
Gerenciamento e Construção de Base de Dados e Informações 
Sociais. Gerenciamento de Sistemas de Informações Eletrônicas. 
Assessoria e Consultoria. Assessoria e consultoria como atribuição 
e competência do assistente social. Assessoria e consultoria como 
atribuição e competência do assistente social segundo a Lei de 
Regulamentação da profissão (8662/93), art. 5º. O papel da 
assessoria e da consultoria na construção e fortalecimento de 
processos coletivos. As concepções de assessoria e consultoria e 
suas alterações nos diferentes contextos sócio-históricos (DADOS DE 
PESQUISA DA AUTORA, 2012, 2013). 
 
 

Como visto no capítulo anterior, as requisições postas atualmente para os 

assistentes sociais estão diretamente relacionadas à forma como o Estado brasileiro 

vem, a partir dos anos 1980, organizando-se e, concomitante, (re)organizando a 

gestão das políticas sociais. Estas requisições, inseridas em um contexto de 

profundas mudanças (econômica, sociais, políticas culturais) na sociedade levaram a 

categoria profissional a repensar o exercício e a formação profissional. Este processo 

intenso e contraditório resultou na construção de um projeto profissional que 

pudessem responder a este novo contexto, determinante no exercício e na formação 

profissional atual. 

As requisições existentes, reflexo da complexidade da gestão do Estado 

brasileiro, exigem do assistente social conhecimentos não menos complexos, que, de 

certa maneira, estão comtemplados (ao menos formalmente) nos conteúdos das 

disciplinas integrantes dos currículos desenvolvidos por diferentes escolas de Serviço 

Social filiadas à ABEPSS, conforme acima demonstrado, garantindo, assim, 

conhecimentos mínimos para um profissional generalista. 

Contudo, a classificação dos conteúdos previstos, agrupados em temas 

centrais (teorias administrativas, planejamento, gestão social, assessoria e 

consultoria), merece algumas reflexões, pois apresenta o direcionamento dado à 

capacitação dos alunos para o exercício da gestão.  
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Quanto às teorias administrativas e os conteúdos daí decorrentes, com base 

no que foi explicitado no Capítulo I, alguns pontos devem ser resgatados. A 

compreensão das teorias que fundamentam a administração (procedimentos 

administrativos, funções administrativas, processos administrativos) são essenciais e 

devem vir acompanhadas de uma rigorosa contextualização histórica, pois, sem ela, 

corre-se o risco de realizar a crítica evasiva, muitas vezes sem a devida sustentação 

teórica. O fato de estarem vinculadas ao pensamento positivista, típico de sua época, 

não as excluem do contexto, ou seja, não é possível serem relegadas, pelo contrário, 

as teorias administrativas têm uma significativa contribuição para compressão das 

alterações ocorridas nos processos de trabalho ao longo do desenvolvimento das 

sociedades, particularmente, como visto, no desenvolvimento do modo de produção 

do sistema capitalista. A compreensão desta influência respalda a tese da 

centralidade do trabalho na sociedade capitalista. A compreensão aprofundada dessa 

influência contribui para se pensarem possíveis alterações ou a superação de práticas 

profissionais meramente burocráticas, tecnicistas e apolíticas. 

Boschetti (2004) ressalta que a interdisciplinaridade como diálogo entre as 

ciências e as diferentes matérias é fundamental e deve dar suporte para a formação 

do assistente social. E as teorias administrativas fazem parte desse suporte. No 

entanto, a autora ressalta que se deve ter o cuidado para evitar o risco de que esse 

diálogo não supervalorize matérias na formação genérica (administração, psicologia, 

sociologia, economia, ciência política, entre outras) e subvalorize matérias que 

discutam o Serviço Social. Deve-se, portanto, proporcionar a articulação e a 

complementação de conteúdos, com justa distribuição entre eles, evitando a 

fragmentação que fragiliza a ideia de interdisciplinaridade: isso é fundamental para a 

formação generalista. 

Temos que destacar que os conteúdos acima descritos foram agrupados para 

que pudéssemos ter uma noção do que está sendo discutido nas disciplinas. 

Entretanto, na maioria das ementas encontradas, há uma diversidade de propostas. 

Em algumas, estão previstos apenas fragmentos de conteúdo, outras estão 

direcionadas a questões mais teóricas, e, ainda, em algumas, às discussões estão 

centradas em determinadas políticas ou ações especificas (assistência social, saúde, 

terceiro setor). O que se percebe é que, dos currículos encontrados, poucos dão um 

direcionamento mais genérico ao tema, ou seja, dimensionam uma junção entre os 

fundamentos e os processos (atividades) de gestão. A diversidade e polaridade de 



309 

 

conteúdos acabam não contemplando as necessidades da formação do perfil 

profissional previsto nas diretrizes da ABEPSS. Esta polaridade pode ser visualizada 

nas ementas abaixo descritas. 

 

Ementa: Determinações conceituais de plano, programa e projeto. A 
importância da avaliação e do monitoramento para o Serviço Social. A 
construção de indicadores sociais e sua importância para o Serviço 
Social. Critérios de elaboração de indicadores sociais: quantitativo e 
qualitativo. Assessoria e consultoria como atribuição e competência do 
assistente social, segundo a Lei de Regulamentação da profissão 
(8662/93), art. 5º. O papel da assessoria e da consultoria na 
construção e fortalecimento de processos coletivos. 
Ementa: A formulação e a gestão de políticas, programas e projetos 
no âmbito municipal. O trabalho dos assistentes sociais nas esferas 
de planejamento, implementação e avaliação das políticas, 
programas, projetos e ações municipais. Planejamento, 
implementação e avaliação de políticas públicas no Brasil. Elaboração, 
coordenação e execução de programas e projetos na área de Serviço 
Social. A especificidade da gestão social como um processo 
descentralizado e participativo, destacando os procedimentos 
inerentes à sua implementação e instrumentalização. Capacitação 
para uma gestão social participativa, voltada à otimização dos 
recursos disponíveis, buscando respostas aos problemas sociais. 
Profissionalização dos gestores que atuam nas organizações não 
governamentais, organizações governamentais e fundações 
empresariais. As teorias da administração tradicional e as novas 
políticas de recursos humanos. A ação do Serviço Social na gestão 
das organizações públicas e privadas. Os novos desafios que se 
colocam para a profissão: a participação em equipes interprofissionais 
e em programas de qualidade. Funções técnicas do assistente social 
enquanto administrador de serviços: coordenação, direção, 
assessoria, supervisão e avaliação de projetos sociais. O papel do 
Serviço Social e as formas de administração participativa: origens, 
fundamentação teórica e mecanismos de operacionalização 
 (DADOS DE PESQUISA DA AUTORA, 2013). 

 

Instrumentalizar os alunos no desenvolvimento de competências e habilidades 

para o exercício profissional do assistente social, a partir do conhecimento sobre as 

questões que envolvem a gestão de políticas sociais públicas, é essencial, porém, se 

não houver uma organização rigorosa de conteúdos, ou se houver um direcionamento 

para o atendimentos de questões emergenciais descolada das questões mais amplas, 

as disciplinas podem se transformar em momentos de “treinamentos” para o exercício 

da profissão, com ênfase tecnicista ou tecnocrática. 

Ao conceber a instrumentalidade como devedora de formação teórica, 

conforme destaca Barbosa (2004), além da definição de conteúdo que atenda às 

necessidades do conhecimento sobre a gestão, exige-se que estes, juntamente com 
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os conteúdos temáticos relacionados, articulem-se necessariamente aos núcleos de 

fundamentação “Teórico-Metodológico da Vida Social; Formação Sócio-Histórica da 

Sociedade Brasileira e do Trabalho Profissional”. Essa interface é um desafio e uma 

exigência, de modo a poder situar a “técnica” no processo das relações sociais e na 

herança cultural acumulada na modernidade, a partir dos conhecimentos de 

legitimação do capitalismo e de sua crítica, bem como na particularidade da sociedade 

brasileira (BARBOSA, 2004, p. 52). 

Em relação aos conteúdos relacionados ao planejamento, assim como os 

outros temas analisados, como visto, não é algo novo no Serviço Social. Essa 

disciplina (e conteúdos pertinentes) está presente na formação dos assistentes sociais 

desde o primeiro currículo, fato este relacionado, como demonstrado, às demandas 

profissionais, desde a institucionalização do Serviço Social no Brasil. 

Teixeira (2009, p. 557) ressalta que, atualmente, enfrentado e absorvendo 

todas as críticas, retoma-se o planejamento para desvendar alguma de suas faces 

ocultas e de suas armadilhas, “como o mito do instrumental técnico neutro, o mito do 

técnico planejador, o mito da previsão do futuro, etc., para inscrevê-lo como um 

exercício de liberdade e participação, necessário aos que governam e aos que não 

governam”. É um instrumento dos que querem tornar-se sujeitos e construir o presente 

e o futuro desde já, dos que não querem sucumbir às forças do acaso ou do mercado, 

ou à vontade estranha, ou aos desígnios dos donos do poder. O planejamento 

contemporâneo põe, claramente, no âmago de sua reflexão, o papel da estratégia no 

processo de tomada de decisões compartilhadas.  

Segundo a autora, a racionalidade do planejamento envolve o conhecimento 

da realidade, a definição de caminhos e alternativas de ação (decisão), e críticas. Em 

conjunto, essas três dimensões conformam o modo de pensar típico e tecnicamente 

instrumentalizado pelo planejamento. 

Barbosa (2004) e Baptista (2000) ressaltam que é preciso ter claro que se trata 

de um modo de pensar implicado com a ação, voltado para provocar alterações na 

realidade na qual desenvolvem programas sociais, ou seja, não é um conhecimento 

de matiz somente investigativo. É um pensar implicado diretamente com um ou mais 

problemas e sobre o qual se deseja intervir, visando à sua alteridade. Por isso mesmo, 

diz respeito a problemas que os sujeitos envolvidos no planejamento têm capacidade 

— recursos de poder — para intervir, têm, desse modo, o que chamam hoje de 

“governabilidade” (BARBOSA, 2004, p. 68, grifo da autora). Isso, por um lado, implica 
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conceber o planejamento como processo coletivo, envolvendo o conjunto dos sujeitos 

implicados na atividade, de modo a que se explicitem os diferentes pontos de vista e 

se possam estabelecer negociações em torno de iniciativas de trabalho. Por outro, 

entender que planejamento não é adivinhar o futuro ou estabelecer imposições sobre 

a realidade, mas o que se chama curiosamente de “calcular” as possibilidades, 

conhecendo a realidade, evidenciando as forças sociais favoráveis e desfavoráveis, 

os pontos fortes e fracos, em suma, “pensar estrategicamente”.  

Aqui vale um destaque para a questão do “conhecer a realidade”. Como já 

destacado por Iamamoto (2005), fundamental para pensar as possibilidades da 

intervenção profissional, o conhecimento da realidade, no planejamento, corresponde 

à seleção do(s) problema(s) e sua explicação mediante reflexão crítica da realidade 

em que está inserido. Reflexão desta realidade por meio de metodologias do campo 

da pesquisa social, voltadas para desvendar os nexos causais, determinantes e 

condicionantes do fenômeno elencado. Essa noção de causalidade tem aqui um papel 

fundamental, porque, sobre as causas ou variantes de comprometimento e 

acirramento do problema, é que são dirigidas as ações. Por isso, o amparo teórico é 

essencial ao momento de explicação do problema e compreensão de sua inserção na 

totalidade social, bem como para evidenciar os elementos de estrutura e conjuntura 

social na determinação e condicionamento do mesmo. 

As abordagens devem ser abrangentes e dirigidas ao entendimento tanto do 

contexto interno quanto do contexto externo, em que estabelecimento se insere com 

certo tipo de expressão sociopolítica, bem como dos diferentes sujeitos sociais 

envolvidos, no sentido de entender a trama institucional interna e o modo como 

representa o contexto institucional mais amplo de que faz parte. Evidentemente, 

fazendo uso de recurso metodológico que especifica e articula dimensões 

socioterritoriais — local, regional e geral —, interpondo indicadores, realidades e 

interpretações de causalidade e intercorrências. 

Segundo Barbosa (2004), só se planejam situações das quais se tem 

conhecimento teórico-empírico, e é isso que precisa ser experienciado na formação. 

Por isso, a formação profissional deve privilegiar oficinas de aprendizagem desses 

processos; oficinas enquanto estratégias teórico-práticas, para aprender a estudar a 

realidade com esses objetivos, saber pensar estratégias de ação sobre o problema, 

conhecer as possibilidades de sua concretização organizacional, saber negociar 

propostas, aprender a pensar a estruturar uma organização de trabalho —- tratada 
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parcialmente e em sua vinculação com o restante do trabalho coletivo —, definir e 

exercitar condicionamentos essenciais para as relações de trabalho que atravessarão 

o projeto, apontar mecanismo e monitoramento e avaliação das atividades, bem como 

exercitar a prática de revisão do projeto no processo de implementação.  

Seguindo esse raciocínio, Barbosa (2004) faz um destaque para uma dimensão 

de abordagem da gestão no processo de formação profissional: a avaliação dos 

programas e projetos sociais. Um amplo leque de experiências nesse campo foi aberto 

a partir dos anos de 1990, gerando uma série de estudos, publicações e intercâmbios 

em torno da exigência de mensurar a situação no campo social. De fato, no contexto 

da gestão de resultados e de cenário de recursos escassos, a avaliação — entendida 

como apreciação da eficiência, eficácia e efetividade — ganha centralidade. É tanto a 

avalição que se realiza antes (ex-ante), como aquela que se realiza durante o 

processo que serve para monitorar a implementação, ou ainda, a que se realiza para 

verificar os resultados. Na realidade, a ideia de produzir informações sobre o serviço 

é o carro-chefe da estratégia de gestão atual; informações de variadas fontes, 

abarcando distintas dimensões da realidade, de diferentes fases do processo. Aqui, 

ganham interesse fundamental os sistemas de informação que, por meio de registros 

de dados e informações vários — de preferência por meios de informática, mas 

também factível com o velho arquivo — podem municiar o gestor e demais sujeitos 

envolvidos no projeto como a própria população usuária e entidades de movimentos 

sociais, como verificado nas exigências colocadas quando se trabalha com a gestão 

de informações, anteriormente explicitado 

Vale dizer que esse é um instrumento, um meio que municia o projeto e 

atividade, auxiliando a produzir, organizar e intercambiar (pensando em rede) as 

informações. É bem verdade que seu uso tem implicações ético-políticas necessárias 

de serem abordadas no curso. Mas, é também relevante pensar em sua função para 

controle social da população, caso se adote um sistema politicamente permeável aos 

diferentes sujeitos, em especial aos usuários e entidades coletivas ou mesmo o 

Ministério Público. Ainda pode ter serventia enquanto arsenal de informações para 

realização de pesquisas sociais sobre a categoria profissional, lembrando que a 

sistematização da prática ainda é um desafio na formação, muito embora as 

informações em serviço sejam produzidas diariamente, enquanto o trabalho se realiza. 

Dentre as modalidades de planejamento hoje utilizadas pelos profissionais que 

trabalham na gestão de políticas sociais pública, está o planejamento estratégico. 
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Este, segundo Teixeira (2009), vem sento entendido como a forma contemporânea de 

planificação. Os estudos, segundo a autora, permitiram que a temática do 

planejamento pudesse ressurgir com renovada importância no contexto sociopolítico 

e institucional, nos níveis local, estadual, nacional e mundial, no âmbito da 

administração pública ou do setor privado. 

O planejamento absorve a categoria estratégia e lhe dá visibilidade por agregar 

ao processo a noção de mobilização, de negociação, de movimento, de manejo de 

técnicas, recursos, enfim, todos os meios (táticos) necessários para enfrentar o(s) 

oponentes(s) ou uma situação complexa. Daí que os seguintes procedimentos, inter-

relacionados, passam a fazer parte do exercício de planejar. 

Segundo Teixeira (2009), a gestão pública democrática sintoniza com o 

planejamento estratégico. Primeiro, porque tende a romper, nas organizações, com 

as hierarquias verticais rígidas de comando, promovendo um tipo de comunicação 

horizontal intensiva (colegiada). Segundo, porque busca ultrapassar a democracia 

representativa, combinando-a com a democracia participativa ou direta. É nesse 

horizonte que surgem e multiplicam-se os inúmeros fóruns compostos por 

representantes das organizações da sociedade civil, como o Fórum Nacional de 

Assistência Social, os Conselhos (Nacional, Estaduais e Municipais) de Direitos 

(criança e adolescente, pessoa com deficiência, etc.); Conselhos (Nacional, Estaduais 

e Municipais) de Assistência Social, Saúde, Educação, Idoso; Conselhos Estaduais 

de Desenvolvimento Econômico e Social, etc. Tais Conselhos participam das 

deliberações de políticas públicas.  

O conceito de participação no planejamento não é pacifico. Segundo Teixeira 

(2009), muitos supõem que a ultrapassagem do planejamento tradicional dá-se pelo 

planejamento participativo e isso resolveria a questão da democracia do plano. 

Entretanto, Teixeira acredita que não é tão simples assim. É necessário ter clareza de 

que participação se está falando. Fala-se da participação como adesão ou se fala de 

decisões compartilhadas em todos níveis e instâncias? 

Concordo com Teixeira (2009) quando afirma que a participação no 

planejamento tem o escopo de compartilhar decisões, quer sejam econômicas, quer 

sejam políticas, quer sejam sociais e culturais. Tomar decisões como um exercício de 

liberdade, sim, mas tomá-la de forma compartilhada. 

O ideal democrático supõe cidadãos atentos para as escolhas que estão sendo 

procedidas entre as diversas alternativas apresentadas pelas forças políticas e 
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sociais, quer nas instâncias locais, quer no universo globalizado, principalmente vendo 

a relação de um com o outro (do local com o global) (TEIXEIRA, 2009, p. 565). 

O exercício do planejamento com participação é sobremodo importante para 

que se modifique o panorama da reação entre os cidadãos e as instâncias de decisão 

e de poder. Isso porque o conceito de exclusão/inclusão não se refere somente a 

condições materiais de existência, refere-se também ao exercício das decisões de 

políticas globais e setoriais e ao exercício da soberania coletiva. É uma questão de 

poder, à qual é preciso a sociedade estar atenta (TEIXEIRA, 2009). 

Diante deste panorama, a compreensão das dimensões que envolvem o 

planejamento (ética, política e técnica) é fundamental para o profissional que vai 

trabalhar com a gestão de políticas sociais públicas, pois as relações que se 

estabelecem nestes espaços profissionais, como demonstrado ao longo do estudo, 

são relações contraditórias, complexas, repletas de intenções, pressões e interesses 

nem sempre expressos e perceptíveis. São espaços permeados de relações de poder, 

como na elaboração e acompanhamento de orçamentos; na elaboração e 

acompanhamento da execução de contratos, convênios, entre outros instrumentos 

utilizados nas parcerias (público e privado) para repasse de recursos; na elaboração, 

execução ou acompanhamento de prestações de contas, entre outras atividades. 

Estes processos, segundo Teixeira (2009), não ficarão imunes ao embate 

sempre travado entre as forças conservadoras e as forças democráticas presentes na 

sociedade. Uma e outra captarão as categorias do planejamento estratégico, 

redefinindo-as e redesenhando-as, segundo os seus interesses. Na perspectiva de 

fortalecer o campo democrático, pode-se se chegar a alguns enunciados conclusivos. 

Para Teixeira (2009, p. 569) 

 
É urgente a necessidade de revisão da forma como se vem operando 
o planejamento em algumas (talvez, a maioria) das instituições que 
têm a responsabilidade da gestão pública no país, para que o ato de 
planejar se inscreva como um momento de liberdade e de criação. 
Planejamento estratégico não é uma simples mudança de roteiro, nem 
uma insipida sequência de passos, por meio do qual um catecismo é 
recitado e um formulário preenchido, sem que se deflagre um 
processo de construção de uma nova realidade diferente, 
compartilhada e assumida. 

 
 

Como um grande desafio, é primordial resistir ao pensamento único da solução 

de mercado para os problemas nacionais, que invalida o planejamento público como 
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ferramenta de governo e de direção. Esse planejamento, no Brasil, tem que aspirar 

“construção de um legado, ser marcado pela ousadia de quebrar a espinha dorsal do 

capitalismo: a apropriação concentrada da riqueza e a expansão destrutiva da 

natureza, ambas geradoras de violência, miséria e fome” (TEIXEIRA, 2009, p. 569). 

Em relação à gestão social, o termo, incorporado por grande parte dos 

currículos e presente nos discursos dos assistentes sociais, carrega algumas 

polêmicas. Para Araújo (2012), em recente estudo sobre a temática gestão social, 

para além das novas nomenclaturas, releituras e adjetivações diversas, as novas 

práticas gerenciais propostas pela gestão social não passam de uma nova versão das 

práticas tradicionais, “numa tentativa real e as vezes ufanista de mudança societária”. 

No conjunto dessas preocupações e no sentido de afirmá-las e distinguir seu 

significado, a gestão com tais perspectivas recebe uma adjetivação: social. É 

justamente essa junção que faz surgir algumas polêmicas. 

Para Araújo (2012, grifos do autor), o social enquanto adjetivo é atribuído às 

organizações e à gestão, às formas de empreendedorismo e às tecnologias, de modo 

proposital, ganhando uma agenda própria nas instituições tipicamente produtoras de 

conhecimentos, em especial, as universidades, bem como no campo político, nas 

organizações estatais e da sociedade civil, na tentativa de coprodução do bem 

público. A gestão social, nasce, portanto, como construto inovador que busca vencer 

a dicotomia do mainstrean técnico dos que trabalham com os processos econômicos 

e dos “sonhadores” por uma sociedade justa que buscam transformação e impactos 

sociais e ambientais. Neste contexto, clama-se por um outro mundo possível e, 

portanto, por uma outra concepção e forma necessária de gestão do social que 

consolide a democracia. O centro da questão, segundo o autor, é que  

 

não se pode administrar e gerir o social segundo a mesma lógica da 
produção fabril disseminada no século passado pelo taylorismo, pelo 
toyotismo e ou pelo modelo just-in-time. Ao se falar em gestão social, 
“estamos falando de uma gestão integrada à sociedade, de modo que 
se faça sentido. Não estamos nos referindo a gestão dos problemas 
sociais (os pobres) ou ambientais (as árvores) e sim de uma forma 
articulada de organizar o conjunto para que funcione” (DAWBOR, 
2010, p. IV). O autor nos remete, portanto, à ideia de que o social é 
societário e coletivo, e não individual e lucrativo quando considerando 
um tipo de gestão ao social (ARAUJO, 2012, p. 15-16). 
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Em se tratando de gestão que tem por objetivo o social, segundo Araújo (2012), 

deve-se atentar para que tipo de gestão, com quais finalidades, característica e 

racionalidade serão aplicadas. 

Em termos do debate acadêmico, segundo Barbosa (2004), o problema da 

gestão social (compreendido muitas vezes como gestão das políticas sociais) é 

absorvido pelas ciências sociais brasileira somente na segunda metade dos anos 

1980, e o traço comum desta embrionária tradição é a ênfase metodológica dos 

estudos de avaliação de políticas, programas e projetos: a busca de modelos de 

avaliação adequados à medição da tríade eficiência, eficácia e efetividade no campo 

social. Segundo a autora, embora não explicitada, a perspectiva teórica da maioria 

dos trabalhos é neopositivista, centrada no método como jogo de ordenações formais 

que coloca em relação conteúdos-realidade para ser ordenada pelos critérios de um 

método.  

Dessa forma, a “febre avaliatória” (grifo da atora), que marca os anos 1990 

(VIEIRA, 1997140 apud BARBOSA 2004, p. 57), reafirma, com o tecnicismo, traços de 

autoritarismo da sociedade brasileira por mediação da “meritocracia” com a insistente 

recorrência pela capacitação gerencial no campo das políticas sociais. Não é sem 

sentido que, no mesmo contexto em que os direitos são questionados, ganham 

espaço o debate e as práticas em tornos do desempenho. A não percepção dessa 

ambiguidade reitera o discurso autorreferido de legitimação da área técnica, da 

corporação e das verbas. 

Para Barbosa (2004), quando se reporta aos aparatos administrativos do 

Estado, automaticamente se está mencionando problemas complexos que sempre 

existiram. Entretanto, a agenda gerencialista evidenciou os pontos nevrálgicos, bem 

como reduziu, segundo a autora, os problemas típicos da burocracia brasileira, 

tendencialmente onerosa para os cidadãos e particularizada o bastante para acolher 

interesses privados, a valorização da administração empresarial e do mercado. Em 

vez de amadurecer e aprofundar a qualificação da democracia e a realização de 

direitos sociais, sucumbiu diante da perspectiva reformadora e estabilização da 

economia, combate à inflação via, principalmente, privatização e ajuste fiscal. 

No debate sobre a gestão social, não se pode deixar de ressaltar as lutas 

sociais dos anos de 1980. Estas reivindicavam a maior apropriação e critica das 

                                                           
140 VIEIRA, E. As políticas sociais e os direitos sociais no Brasil: avanços e retrocessos. Serviço Social e 

Sociedade, São Paulo, Cortez, n. 56, mar. 1997. 
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práticas de governo. O relacionamento entre os movimentos sociais e as agências 

públicas, como também a ampliação do modo de gestão das políticas sociais — do 

qual os conselhos são exemplos inovadores na tradição pública brasileira — merecem 

destaque como elementos potencializadores da motivação em torno da qualificação 

da gestão. Segundo Barbosa (2004), estudos mostram que as lutas sociais desses 

anos fazem germinar embriões de uma certa consciência de direitos, reclamando um 

cenário público permissivo à expressão de conflitos e à diversidade de interesses. 

Assim, a qualificação da gestão aparece também como componente da 

programática de reconfiguração da política dominante, de modo como o poder é 

exercido em instituições e por determinados agentes sociais. Essa via de análise, 

segundo Barbosa (2004), não imputa aos movimentos sociais uma virtude intrínseca, 

mas direciona a publicização de um tema menosprezado ou, quando muito, 

resguardado à esfera técnica. Ao proporcionar isso, introduz a questão da gestão das 

políticas sociais nos seus discursos e práticas políticas. Contudo, a autora destaca 

que a qualificação da gestão por meio da participação dos movimentos sociais é 

priorizar o controle social sobre a coisa pública e isso, ressalta Barbosa (2004, p. 60), 

“é absolutamente distinto do que vem ocorrendo na atualidade com a disseminação 

dessa parafernália avaliativa de resultados e o descenso das lutas sociais”. Segundo 

a autora, 

 

é difícil pensar em gestão e avaliação crítica sem participação política 
efetiva. E, sem política que oriente projetos e utopias sociais, a 
tendência é o conservadorismo e a autorreferência na própria camada 
técnica. Essa tradição autoritária, que faz sombra sobre a promíscua 
relação público-privada em favor do sistema de dominação, mobiliza 
um tipo de participação da sociedade que é passiva, sem controle da 
administração pública. Situações diferenciadas de participação ativa 
se dão no Brasil em conjunturas muito efêmeras e, grosso modo, as 
participações são para aceitação; a tradição é a de governos 
impermeáveis à partilha de poder e negociação de interesses 
(BARBOSA, 2004, p. 60). 

 

Nesse sentido, é preciso considerar que dar tratamento analítico à técnica, 

como fenômeno sócio-histórico, passa por compreender a técnica de gestão como 

expressão de uma totalidade social, observando suas possibilidades e limites. Em 

outros termos, a gestão de políticas, programas e projetos sociais não se 

autonomizam dos contextos históricos em que se realizam. Associadamente à oferta 

de serviços via fundo público, difundem-se concepções de democracia e de partilha 
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de poder e riqueza, o que se faz reacendendo, na experiência mesmo, a tradição 

sócio-histórica, que não se altera pelo discurso da técnica em si mesma (BARBOSA, 

2004). 

Esse é o grande desafio dos conteúdos envolvendo a disciplina denominada 

gestão social. 

Por fim, temos a discussão prevista nos conteúdos das disciplinas sobre a 

assessoria. Como bem ressalta Oliveira (2010), esta atividade se configura tanto 

enquanto competência do assistente social previsto na Lei nº 8662/93 (art. 4º, incisos 

VIII e IX), como também em atribuições privativas (art. 5º, inciso III). 

Porém, a assessoria enquanto uma atividade profissional do assistente social 

não é algo novo. Balbina Ottoni Vieira (décadas de 1970 e 1980) foi uma das primeiras 

assistentes sociais a produzir teoricamente sobre o tema.  

Por ser construído dentro da perspectiva estrutural-funcionalista, o material 

produzido por Vieira desconsidera o contexto sócio-histórico e as condições político-

concretas do exercício profissional da época. Propõe um exercício profissional voltado 

para a lógica organizacional, favorecendo o interesse das instituições, a partir de 

práticas de cunho individualizante e da internalização de comportamentos ou de 

procedimentos administrativos e racionais (OLIVEIRA, 2010). 

Na contribuição de Vieira para este debate, tem-se que destacar três aspectos: 

a questão do conceito, ou seja, o assessor é alguém experiente com um acúmulo 

sobre determinado saber, em um campo específico de conhecimento do Serviço 

Social; a relação entre assessor e assessorado, em que o primeiro não tem poder de 

mando, cabendo ao segundo a tomada de decisões sobre os processos trabalhados 

na assessoria; e, por fim, a questão da assessoria enquanto um processo de troca de 

conhecimentos, ideias e experiências. Esta relação é estabelecida a partir do acúmulo 

de conhecimentos específicos que o assessor detém e do conhecimento no qual o 

assessorado está inserido. 

Posterior a essa autora, segundo Oliveira (2010), foi com o trabalho publicado 

por Vasconcelos (1998 apud OLIVEIRA 2010), que a discussão sobre a atividade de 

assessoria no Serviço Social foi precedida de uma contextualização histórica da 

profissão e análise da conjuntura que incide no exercício profissional vinculado e 

respaldado em um projeto profissional. 
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Oliveira (2010) destaca que o que as autoras têm em comum a ideia de que o 

assessor é um profissional com um expressivo acúmulo de conhecimento, preparado 

técnica e teoricamente por desempenhar tal função. 

Ao nos reportamos para a formação de profissionais à gestão de políticas 

sociais, particularmente à gestão desenvolvida nos municípios, podemos perceber 

que a demanda por assessoria nesta área não advém somente da capacidade 

profissional, mas também da realidade conjuntural. Há uma profunda relação, como 

já mencionado, com a descentralização da gestão das políticas sociais. Essa 

realidade, segundo Matos (2010), que ampliou campos de trabalho para os 

assistentes sociais, vem convocando-os para contribuir por meio de seus 

conhecimentos e habilidades em apresentarem proposições ao encaminhamento das 

questões identificadas no processo de implementação das políticas sociais. 

Vale ressaltar que a assessoria do Serviço Social, no campo da competência 

profissional, se refere àquelas ações desenvolvidas pelo assistente social a partir da 

sua competência no campo do conhecimento coletivo, pois os assistentes sociais vêm 

sendo requeridos a prestarem assessoria à gestão e às políticas sociais públicas ou 

privadas e aos movimentos sociais. Esta não é uma prerrogativa exclusiva da 

profissão, entretanto, segundo Matos (2010), tem sido notória a assessoria neste 

campo, o que vem a demonstrar que o Serviço Social, diante das outras profissões, 

vem sendo identificado como sujeito produtor e propositor nestes assuntos. 

Como todo trabalho qualificado, algumas exigências na formação para a 

operacionalização desta função são necessárias quando se pensa na gestão nos 

diferentes municípios. A primeira exigência refere-se ao conhecimento da realidade 

na qual o profissional está inserido. É impossível iniciar um processo de assessoria 

sem saber os pressupostos e em que condições objetivas os assessorados atuam. É 

necessário conhecer a realidade, para poder apontar as estratégias no processo de 

assessoria, pois o assessor é um sujeito importante para desvelar, em conjunto com 

quem assessora, as demandas fundantes a serem encaradas no processo de 

assessoria: “Automaticamente, isso requer uma profunda autocapacitação do 

assessor” (MATOS, 2010, p. 53). 

 

Com o conhecimento da realidade e o estabelecimento conjunto da 
proposta de assessoria, não se encerra a fase de estudos, pois, no 
decorrer do processo de assessoria, o assessor deve ficar atento aos 
temas que surgem e sempre tentar prever os assuntos que serão 
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abordados nas próximas reuniões e se preparar para elas. Se o 
assessor, ao ir para cada reunião, não fizer o exercício — 
especulativo, é verdade — sobre os temas que surgem e serão 
abordados e estudá-los, correrá o sério risco de ser um mero 
observador da atividade (MATOS, 2010, p. 53-54). 

  

Temos que concordar com Matos (2010), quando ressalta que a atividade de 

assessoria prevê, portanto, uma permanente capacitação do assessor, uma leitura 

continuada da conjuntura e a capacidade de apresentar, claramente, a suas 

proposições.  

Por fim, a atividade de assessoria se expressa ao profissional em meio às 

alterações impostas ao mundo do trabalho, como recurso estratégico de intervenção 

profissional. Refletir sobre o tema assessoria proporciona o entendimento sobre a 

esfera da competência profissional do Assistente Social e sobre como os espaços 

profissionais podem ser ocupados e quais estratégias devem ser desenvolvidas pelos 

profissionais. 

Como destaca Fonseca (2010), o que difere o tratamento da assessoria na 

literatura mais antiga, em relação a mais recente, se refere à mudança no tratamento 

da atividade de assessoria, ou seja, ao ultrapassar a esfera das demandas individuais 

para uma requisição mais coletiva, o que envolve, sobretudo, a universidade. Assim 

como Oliveira (2010) e Matos (2010), a autora situa a necessidade de que novos 

trabalhos sejam produzidos nesta área, ainda tão pouco investigada em relação a 

outras. Essa produção subsidiaria a qualificação profissional, que, como mencionado, 

é fundamental no desenvolvimento da assessoria. 

Finalizando, quis mostrar, com essa breve reflexão, os impactos das demandas 

relacionadas à gestão nos processos de trabalho do assistente social que trabalha 

nas políticas de assistência social e saúde, nos diferentes municípios brasileiros, e o 

quanto a gestão é um tema que perpassa a formação profissional na atualidade. 

Entretanto, enquanto uma mediação importante para compreensão do aluno sobre o 

universo dos processos de produção e reprodução social e para sua habilitação 

técnica, a gestão, a meu ver, não deveria ser compreendida de forma fragmentada, 

como previsto atualmente nos currículos, ou seja, a disposição dos conteúdos em 

disciplinas da forma como estão dispostos nos programas, às vezes de forma 

divergente, outras de forma convergente, expressam que o exercício profissional 

também pode ser fragmentado, fato este contrário ao proposto pelas diretrizes 

curriculares. 
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O que quero destacar é que planejamento, avaliação, monitoramento, 

execução, assessoria, administração, dentre as atividades mencionadas pertencentes 

aos processos administrativos, devem ser compreendidos como parte integrante de 

um mesmo processo: o processo de gestão. Este é constituído e constituinte da 

instrumentalidade dos processos de trabalho do assistente social, dependendo, para 

sua operacionalização, da relação entre os fundamentos teóricos, metodológicos e 

ético-políticos.  

Assim dois pontos devem ser ressaltados: o primeiro refere-se à nomenclatura. 

O fato de haver um direcionamento para o termo gestão social já indica um certo 

posicionamento dos responsáveis (docentes) na elaboração dos currículos. Se é esta 

a opção, que venha acompanhada do rigor teórico que o temo exige, para que os 

alunos compreendam de qual gestão se está falando. O segundo ponto refere-se aos 

conteúdos. Respeitando o proposto nas diretrizes curriculares que têm na questão 

social seu eixo estruturante, e articulados com os conteúdos das demais disciplinas 

existentes no projeto pedagógico do curso, os conteúdos a serem ministrados que dão 

subsídios à formação técnica e política para o trabalho com a gestão, impõe a estreita 

unidade entre a dimensão teórico-metodológica e as estratégias técnicas e 

procedimentos de intervenção profissional. 

Como bem destaca Barbosa (2004), os conteúdos presentes nos projetos 

pedagógicos devem subsidiar uma formação capaz de fazer o aluno pensar e 

polemizar as teorias organizacionais e de gestão da força de trabalho (taylorismo, 

fordismo, toyotismo), e os modelos de administração pública (patrimonialista, 

burocrático, gerencial e participativo). “Num patamar que não fiquemos reféns do 

fetiche das tecnologias gerenciais como demiurgos do fazer profissional” 

(IAMAMOTO, 1998, p. 65) 

Contudo, segundo a autora, é preciso possibilitar que o aluno também saiba 

pensar sobre a realidade das organizações na prestação de políticas sociais, 

evidenciada na particularidade local onde atuam as tendências gerenciais históricas, 

por exemplo: 

 

a) a  visão fragmentada da realidade social que interdita uma visão de 

totalidade; 

b) organização do trabalho baseada em atividades programáticas, 

fragmentária e desarticuladamente, para cada setor, com a 



322 

 

superposição de tarefas e atendimento segmentado pelo trabalho de 

diferentes equipes que não conhecem globalmente a situação e, por 

isso, realizam diferentes encaminhamentos parciais face às demandas 

(as respostas fragmentadas); 

c) que trazem como consequências dessa organização do trabalho 

apreensão parcializada e fragmentária do processo de trabalho, que 

conduz ao estranhamento do trabalho, à alienação. (BARBOSA, 2004, 

p. 65). 

 
Complementar a essas tendências, seria pertinente, no processo de 

aprendizagem do aluno, a possibilidade de ele investigar essas tradições históricas 

de gestão das políticas e programas sociais, detectando a influência do legado da 

cultura política e dos interesses em jogo, tudo consubstanciado nas privatizações 

formais e nas que se realizam por meio do clientelismo, patrimonialismo e 

corporativismos. Por esse caminho, entender de que modo essa cultura intercepta 

razões técnicas e razões públicas, fazendo prevalecer o processo de dominação via 

esses dispositivos discricionários (BARBOSA, 2004, p. 65). 

Diante da complexidade que envolve o tema e dos desafios para os que se 

propõem a estudá-lo, considero que os apontamentos trazidos neste estudo, 

envolvendo a gestão nos processos de trabalho do assistente social, podem auxiliar 

o debate do trabalho e da formação profissional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar como as demandas profissionais emergentes, particularmente no 

âmbito da atuação em órgãos públicos municipais com a gestão de políticas sociais, 

configuram o exercício e a formação profissional do Assistente Social foi o objetivo 

desta tese. 

Para tanto, parto de uma concepção sócio-histórica de profissão, na qual o 

Serviço Social é entendido como uma especialização do trabalho coletivo, e sua 

prática, como a concretização de um processo de trabalho que tem como objetivo o 

enfrentamento das inúmeras expressões da questão social. Esta interpretação dá à 

profissão um caráter dinâmico, permitindo pensar o Serviço Social como uma 

profissão histórica, construída socialmente, que se transforma ao se transformarem 

as condições em que se dá sua incorporação histórica. 

Dessa forma, os modos de ser e de afirmar das ações profissionais têm uma 

temporalidade histórica, uma vez que sofrem profundas influências das conjunturas 

sociais, econômicas, politicas, teórico-cientificas, que vivenciam e forjam as visões de 

mundo que as informam e as relações objetivas em que materializam. São, portanto, 

produto das relações concretas da sociedade em que se situam. O seu presente está 

cotidianamente sendo criado e recriado com a construção e incorporação seletiva de 

saberes, a mobilização e recriação do passado, e a produção e experimentação de 

novas abordagens. 

Nesse processo, a configuração da profissão não é simplesmente produto da 

vontade de grupos determinados. Existem, nos tipos de relações sociais que se 

estabelecem no capitalismo monopolista, necessidades e expectativas de práticas 

determinadas, legitimadas pela sociedade. 

Como bem nos coloca Baptista (2009), o que se chama de Serviço Social é 

resultado presente e sempre provisório do processo histórico, intelectual e 

socioinstitucional de legitimação de uma construção social muito particular da 

realidade: a institucionalização de uma profissão para cumprir funções determinadas 

na divisão social do trabalho na sociedade contemporânea. Suas transformações vão 

ocorrendo à medida que essa profissão se instrumentaliza para oferecer respostas 

aos desafios que lhe são colocados pelo movimento das conjunturas das estruturas 

das relações sociais. 
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A partir desta compreensão do Serviço Social, a análise das demandas 

profissionais vinculadas à gestão das políticas sociais sofre profundas influências da 

forma como o Estado brasileiro se organiza para responder às necessidades postas 

pela sociedade.  

Dentre as influências sofridas, a análise das demandas também perpassa pela 

compreensão do mercado de trabalho na atualidade. Contudo, as transformações 

operadas no interior da produção capitalista, particularmente, desde os finais dos anos 

de 1970, operaram mudanças radicais e substantivas nos processos e nas condições 

de trabalho dos assistentes sociais. 

Na década de 1980, intensificam-se os ataques aos Estados-nação do 

capitalismo periférico, efetivado por um amplo processo de ajustes e reformas, 

destinado a reestruturar nações, gerido por organismos transnacionais (Banco 

Mundial, o Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento), encarregados pelos países do centro 

capitalista de restaurarem a lucratividade do capital. As ações, nas palavras de 

Chesnais (1996), foram direcionadas prioritariamente para a remoção de obstáculos 

à expansão mundializada do capitalismo. 

Este processo vai repercutir no Brasil com mais intensidade na década de 1990. 

Ao mesmo tempo em que o país vivia momentos de efetivas conquistas sociais, 

garantidas na Constituição Federal de 1988, também vivenciava um processo de 

abertura dos mercados nacionais ao capital especulativo; geração de superavit 

primário para garantiria de pagamento dos juros da dívida; privatizações do patrimônio 

público e de atividades de reconhecida atribuição do Estado, como as políticas sociais 

públicas, medidas estas que deterioram o país, sobretudo as condições de vida das 

classes subalternizadas 

Sob essa contradição, na contramão do processo vigente, há mais de duas 

décadas, a sociedade brasileira vem buscando consolidar as conquistas sociopolíticas 

obtidas com a Constituição de 1988. Parte destas conquistas está relacionada com o 

redesenho do sistema federativo, que alterou significativamente a capacidades 

decisórias das instâncias subnacionais. O processo de descentralização político-

administrativo redefiniu as competências e atribuições dos entes federados.  

A descentralização tem alterado a gestão das políticas públicas, valorizando o 

poder local e a participação popular como um princípio básico para uma prática 

democrática. Esse processo tem se materializado por meio de um redesenho 
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institucional, em que os municípios passam a ter maiores responsabilidades e 

encargos, bem como permitiu que as estratégias de intervenção locais pudessem 

estar mais próximas de suas demandas, na busca de uma maior efetividade e 

democratização. 

Esta organização político-administrativa, envolvendo diferentes formas de 

gestão, tem permeado todas as políticas públicas e em especial as políticas sociais. 

Com a descentralização, o poder de decidir sobre a gestão das ações tem se 

aproximado dos usuários. Contudo, este novo formato não tem garantido sua 

efetividade, demonstrando que este processo ainda está inconcluso, carecendo de 

um processo convergente de intersetorialidade entra as várias áreas das políticas 

sociais. 

Com as tensões acima descritas, envolvendo a organização político-

administrativa do país, tornaram-se evidentes as inspirações neoliberais da política 

social brasileira, face às necessidades sociais da população. Uma retomada analítica 

dessas políticas sociais revela sua direção compensatória e seletiva, centrada em 

situações-limite em termos de sobrevivência e seu direcionamento aos mais pobres 

dos pobres, incapazes de competir no mercado. Entretanto, é bom ressaltar que se 

escapa às políticas sociais, às suas capacidades, aos desenhos e objetivos reverter 

níveis tão elevados de desigualdades, como os encontrados no Brasil. Essas políticas 

também respondem a necessidades e direitos concretos de seus usuários 

(IAMAMOTO, 2009). 

Efetivamente, no país, apesar dos considerados avanços na instituição de um 

sistema de proteção social, garantidos na Constituição Federal de 1988 e expressos, 

por exemplo, na LOAS, na LOS, LDB, dentre outras, esses últimos anos não 

romperam com as características neoliberais que se expandiram desde os anos 1990, 

face às necessidades sociais da população. 

Trata-se de um contexto que interpela o Serviço Social sob vários aspectos: 

nas novas manifestações e expressões da questão social, nos processos de 

redefinição dos sistemas de proteção social e da política social em geral, e na 

condução e no direcionamento do exercício profissional 

Assim sendo, as demandas profissionais serão profundamente impactadas 

com a implementação, pelo Estado, de políticas sociais nas diferentes áreas de sua 

responsabilidade, merecendo destaque as políticas de Saúde e Assistência Social.  

Estas propuseram uma nova arquitetura institucional e política com a criação dos 
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Sistema Únicos descentralizados, universais, equânimes, constituídos por um 

conjunto de serviços, programas, projetos, benefícios e serviços. Trata-se de um 

modo de gestão compartilhada que divide responsabilidades para instalar, regular, 

manter e expandir ações. 

Desde então, houve uma ampliação substancial no mercado de trabalho com a 

contratação de assistente sociais para implementação do SUAS, e demais programas 

sob sua responsabilidade, e operacionalização de programas no SUS. Esta ampliação 

vem tencionando a formação e o exercício profissional a partir dos inúmeros desafios 

dentre os quais se destacam: a reafirmação da Assistência Social como política da 

Seguridade Social, a consolidação e a democratização dos Conselhos e dos 

mecanismos de participação e controle social; a organização e o apoio à 

representação dos usuários; a participação nos debates sobre os programas (SUS, 

CRAS, CREAS, NASF, CAPS); a elaboração de diagnósticos de vulnerabilidade dos 

municípios; o monitoramento e a avaliação da política; e o estabelecimento de 

indicadores e padrões de qualidade e de custeio dos serviços, contribuindo, desse 

modo, para a construção de uma cultura democrática, do direito e da cidadania.  

Há uma gama de atividades inseridas nesses processos, que, como visto, 

envolvem três aspectos essenciais para a compreensão dos processos de trabalho 

do assistente social: gestão do trabalho, gestão financeira e gestão da informação. 

Estes três aspectos, que se apresentam no cotidiano de trabalho inter-relacionados, 

configurados em demandas profissionais, vão exigir um perfil profissional já descrito 

por Iamamoto: culto, crítico e capaz de formular, recriar e avaliar propostas que 

apontem para a progressiva democratização das relações sociais. 

Todavia, as formas como as demandas profissionais relacionadas à gestão de 

políticas sociais se apresentam para o assistente social são marcadas por um cenário 

nem sempre animador, no qual coexistem formas arcaicas e modernas de trabalho, 

ambientes em que convivem relações competitivas entre diferentes áreas, relações 

de poder, diferentes formas de vínculos de trabalhos (terceirizados, subcontratados e 

empregados “formais”), força de trabalho superespecializada que lida com processos 

informacionais dos mais sofisticados e, ao mesmo tempo, trabalhadores que só 

necessitam de conhecimentos básicos e estão expostos a condições precárias de 

trabalho. Esta heterogeneidade está presente nos vários espaços ocupacionais 

localizados em diferentes municípios brasileiros. 
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Podemos dizer, então, que há, nas demandas, a coexistência do “antigo” e do 

“inovador”, em um movimento que vai do “conservadorismo” à “renovação”. Assim, o 

processo interventivo se efetiva em uma sociedade e em um espaço institucional, 

permeado por discursos e práticas contraditórios, os quais refletem interesses 

contrapostos que convivem em tensão, marcados pela necessidade imperativa de 

formar consensos e pactos hegemônicos, de modo a legitimar as ações estratégicas 

das corporações estatais. Esse caráter contraditório do exercício profissional torna a 

definição do que é “velho” e do que é “novo” imprecisa e diluída para os próprios 

assistente sociais. 

A gestão (do trabalho, do financiamento e da informação) apresenta-se nos 

processos de trabalho, imbuída de um caráter instrumental, ou seja, repleta de 

formalidades, funcionalidades, de determinações burocratizadas, no nível do 

imediato, do emergente, de natureza manipulatória, segmentada e desconectada das 

suas determinações estruturais, reflexo de um projeto de sociedade contraditório 

(burguês) em que se está inserido. São totalidades saturadas de determinações 

(econômicas, políticas, culturais, ideológicas), implicando intervenções que envolvem 

escolhas as quais passem pelos condutos da razão crítica e da vontade dos sujeitos, 

e se inscrevam no campo dos valores. 

Diante dessa forma de se apresentarem as repostas profissionais a estas 

demandas, pode haver dois direcionamentos: o primeiro, já amplamente descrito por 

Guerra (1995, 2000), são respostas manipulatórias, fragmentadas imediatistas, 

isoladas, individuais, tratadas nas suas expressões/aparências (e não nas 

determinações fundantes), cujo critério é a promoção de uma alteração no contexto 

empírico, nos processos segmentados e superficiais da realidade social, cujo 

parâmetro de competência é a eficácia segundo a racionalidade burguesa. São 

operações realizadas por ações instrumentais, respostas operativo-instrumentais, nas 

quais impera uma relação direta entre pensamento e ação e em que os meios 

(valores) se subsumem aos fins. São operações, por conseguinte, abstraídas de 

mediações subjetivas e universalizantes. 

Mas, também, possibilita-se outro direcionamento, que envolve a gestão 

enquanto uma mediação, ou seja, permite a passagem das ações meramente 

instrumentais para o exercício crítico e competente. Como uma mediação, a 

instrumentalidade — aqui particularizada na gestão —, permite que a apropriação de 

referenciais técnicos, teóricos, valorativos e políticos subsidie a sua concretização, de 
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modo que estes se traduzam em ações profissionais, estratégias políticas e 

instrumentos técnicos operativos. Nos termos de Guerra e Pontes (2000, 2000), ela 

permite que os sujeitos, em face da sua intencionalidade, invistam na articulação de 

meios e instrumentos necessários à consecução das suas finalidades profissionais.   

As demandas profissionais que envolvem a gestão exigem um assistente social 

que pensa, cria, negocia, articula e elabora propostas de intervenção, e cujo produto 

é o atendimento de necessidades individuais e coletivas, e não um profissional 

interessado meramente na gestão da pobreza. 

Corroborando com Guerra (2000, p. 61):  

 

ainda que surgindo no universo das práticas reformistas integradoras 
que visam controlar e adaptar comportamentos, moldar subjetividades 
e formas de sociabilidade necessárias à reprodução da ordem 
burguesa, de um lado, e como decorrência da ampliação das funções 
democráticas do Estado, de outro, o Serviço Social, entretecido pelos 
interesses em confronto, vai ampliando as suas funções até colocar-
se no âmbito de defesa da universalidade de acesso a bens e serviços, 
dos direitos sociais e humanos, das políticas públicas e da 
democracia. 

 

Diante de tantos desafios, manter o processo da formação sob permanente e 

critica atualização torna-se, cada vez mais, uma necessidade nos diferentes campos 

profissionais. 

A formação em Serviço Social não pode ser realizada com um mero manual, 

uma forte tendência quando se trabalha com a gestão de políticas sociais públicas, 

em função do excesso de determinações legais existentes na implementação de tais 

políticas. Isso é um problema e um dilema a ser enfrentado. Essa constatação aponta 

para a essencialidade da clareza e do aprofundamento dos conteúdos presentes nos 

projetos pedagógicos relacionados aos estudos da gestão. É essencial destacar que 

essa disciplina só terá solidez se articulada às demais disciplinas dos currículos, e se 

essa articulação for realizada dentro do referencial teórico-dialético-critico. 

O mundo do trabalho exige discernimento e solidez de conhecimentos, pois, 

caso contrário, corre-se o risco de incorporá-los como mero instrumento funcional, 

destituídos de sentido dentro do projeto das diretrizes curriculares e do projeto 

profissional. 

É importante que os desafios sejam enfrentados em conjunto com a formação 

e o exercício profissional. Essa relação fará que haja garantias de enfrentamentos das 
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necessidades colocadas hoje para a profissão. Nesse processo, considero que a 

produção de conhecimentos relacionados ao exercício profissional do assistente 

social — conteúdo escasso entre a produção existente — deveria ser priorizada. 

Mas se o real cria e repõe permanentemente desafios e formas de luta, 

assegura, também, renovadas possibilidades. Aí reside a “astúcia da história”! 

(KOIKE, 2009, p. 215). 
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São Joao da 
Fronteira 

5.608  Canaã                                               4.628   

Alvorada do 
Gurgueia 

5.050  Bertópolis                                           4.498   

Juazeiro do Piaui 4.757  Oratórios                                   4.493   

Wal Ferraz 4.280  União de Minas                                4.418   

Barreiras do Piaui                   3.234  Espírito Santo 
Dourado                       

4.429   

Belem do Piaui                        3.284  Piedade de Ponte 
Nova           

4.062   

Sergipe 

 

 Cajuri                                                 4.047   

Munic. Nº hab.  Ponto Chique                           3.966   

Aracaju                   571.149  Carrancas                                        3.948   

Itabaianinha 38.910  Campo Azul                                      3.684   

Pacaruba 13.137  
             

Belmiro Braga                                    3.403   
 

N S Aparecida            8.508  Jaguaraçu                                  2.990   

N S de Lourdes          6.238  Marmelópolis                             2.968   

General Mynard         2.929  São Sebastião de 
Vargem Alegre      

2.798   

Bahia  Senador Jose Bento                         1.868   

Munic. Nº hab.  Douradoquara                                   1.841   

Camaçari 242.970  São Paulo 
 

  

Itabuna 204.667  Munic. Nº hab.   

Jacobina 79.244  Campinas                             1.080.113   

Brumado 64.602  Santo André                          676.407   

Itaberaba 61.631  Ribeirão Preto                       604.682   

Jaguaquara 51.011  Itaquaquecetuba                  321.770   

Macaúbas 47.051  Cotia                                          201.150   

Sta. Maria da Vitoria 40.309  Rio Claro                                 186.253   

Barra do Choça 37.788  Santa Barbara do 
Oeste   

180.009   

Riachão do Jauipe 33.172  Itapecerica da Serra             152.614   

Pojuca 33.066  Itapetininga                           144.377   

Itapicuru 32.261  Franco da Rocha                   131.604   

Ruy Barbosa 29.887  Araras                                      118.843   

Cpo. Alegre de 
Lourdes 

28.090  Barretos                                  112.101   

Irara 27.466  Santana do 
Parnaíba          

108.813   

Joao Dourado 22.549  Trabiju                                      107.326   

Caculé 22.236  Itapeva                                        87.753   

Oliverias dos 
Brejinhos 

21.831  Caieiras                                      86.529   
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