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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo identificar a aproximação do Serviço Social ao debate 

do gerencialismo a partir do advento da contrarreforma do Estado e seu atravessamento na 

gestão da força de trabalho no serviço público sob as bases do projeto neoliberal. A 

perspectiva teórico-metodológica que conduz esse trabalho está referenciada no campo da 

teoria social crítica vinculada à tradição marxista. Trata-se de um estudo a respeito do estado 

da arte sobre o gerencialismo no Serviço Social, cuja pesquisa é de caráter bibliográfico e 

documental. Para isso, fizemos uma discussão sobre o Estado e sobre seu papel na sociedade 

capitalista, especialmente no contexto do capitalismo dependente. Além disso, abordamos as 

mudanças provocadas pela reestruturação produtiva e seus rebatimentos na gestão e controle 

da força de trabalho. Realizamos um debate acerca da imersão da lógica gerencial no serviço 

público desde o processo de contrarreforma do Estado iniciado nos anos 1990. Por fim, 

realizamos um levantamento das produções nos principais periódicos nacionais do Serviço 

Social e áreas afins, nos Anais do ENPESS e do CBAS e no Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES no período localizado entre os anos de 2006 a 2018. A pesquisa revelou que o debate 

na área de Serviço Social ainda precisa ser adensado, especialmente se considerarmos a 

inserção dos assistentes sociais nas diferentes políticas setoriais do setor público. O 

quantitativo encontrado de produções foi parco em todos os bancos de dados e sinaliza a 

carência de trabalhos que abordem a discussão do gerencialismo a partir dos assistentes 

sociais e suas reverberações para o serviço público brasileiro. 

 

Palavras-chave: serviço social; gerencialismo; serviço público;  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present study had as objective to identify the approach of the Social Work to the debate 

of managerialism from the advent of the counter reform of the State and its crossing in the 

management of the work force in the public service under the bases of the neoliberal project. 

The methodological perspective that leads to this work is referenced in the field of critical 

social theory linked to the Marxist tradition. It is a study about the state of the art about 

managerialism in Social Work, whose research is of bibliographical and documentary 

character. To this end, we have discussed the state and its role in capitalist society, especially 

in the context of dependent capitalism. Moreover, we discuss the changes brought about by 

the productive restructuring and its refutations in the management and control of the 

workforce. We held a debate about the immersion of the managerial logic in the public 

service since the counter reform process of the State started in the 1990s. Finally, we 

conducted a survey of the productions in the main national periodicals of Social Service and 

related areas, in the Annals of ENPESS and CBAS and in the Bank of Thesis and Dissertation 

of CAPES in the period between 2006 and 2018. The research revealed that the debate in the 

area of Social Work still needs to be developed, especially if we consider the insertion of 

social workers in the sector's sectoral policies public. The quantitative of productions found 

was scarce in all databases and indicates the lack of studies that address the discussion of 

managerialism from the social workers and their reverberations for the Brazilian public 

service. 

 

Keywords: social work; managerialism; public service; 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho realiza um estudo acerca do gerencialismo que assume um lugar 

de destaque no serviço público federal a partir do processo de contrarreforma do Estado1 

iniciado nos anos 1990 sob a chancela do projeto neoliberal. As mudanças engendradas no 

mundo do trabalho e, consequentemente, na gestão da força de trabalho também serão 

analisadas, visto que provocam implicações nos modelos assumidos pelas instituições 

públicas. 

 A partir da discussão assinalada, a pesquisa analisou produções na área do serviço 

social, que abordam a discussão sobre o gerencialismo a partir do advento da contrarreforma 

do Estado e seu atravessamento na gestão da força de trabalho no serviço público sob as bases 

do projeto neoliberal. 

A introdução da lógica gerencial no serviço público provocou alterações na 

organização do próprio trabalho e na gestão da força de trabalho. A gestão gerencial passou a 

ser referência para que a prestação de serviços públicos fosse, nessa lógica defendida, 

realizada com qualidade, eficiência e flexibilidade. 

A presença de profissionais como assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, na 

estrutura da gestão de pessoas (ou na administração de recursos humanos) demonstra uma 

preocupação com a gestão da força de trabalho que antes não era aparente no âmbito público. 

Ademais, o chamamento desses profissionais a um cenário imerso na gestão gerencial faz 

provocações interessantes sobre as possibilidades de atuação profissional nesse espaço de 

trabalho que se revela na conjuntura capitalista contemporânea. 

                                                           
1 Utilizamos essa expressão, pois entendemos que o processo vivido no país nesse período não se refere a uma 

reforma do Estado brasileiro, mas sim uma contrarreforma conservadora e regressiva, como afirma Behring 

(2008). Ademais, segundo Coutinho (2012), “A palavra ‘reforma’ foi sempre organicamente ligada às lutas dos 

subalternos para transformar a sociedade e, por conseguinte, assumiu na linguagem política uma conotação 

claramente progressista e até mesmo de esquerda.  O neoliberalismo busca assim utilizar a seu favor a aura de 

simpatia que envolve a ideia de ‘reforma’. [...] Estamos assim diante da tentativa de modificar o significado da 

palavra ‘reforma’: o que antes da onda neoliberal queria dizer ampliação dos direitos, proteção social, controle e 

limitação do mercado etc., significa agora cortes, restrições, supressão desses direitos e desse controle. Estamos 

diante de uma operação de mistificação ideológica que, infelizmente, tem sido em grande medida bem sucedida” 

(p. 122).  
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Inicialmente, o interesse inicial da pesquisa dizia respeito ao trabalho desenvolvido 

pelos assistentes sociais no âmbito da gestão de pessoas.2 Contudo, tendo em vista as 

limitações para a realização da pesquisa de campo,3 optamos por traçar outro percurso 

metodológico para a pesquisa.  

Desse modo, o caminho traçado nesse trabalho está estreitamente relacionado a minha 

entrada profissional na área de gestão de pessoas. A lógica gerencial assumida pelas 

instituições públicas, especialmente na qual me incluo fez despertar o desejo de desvendar 

esse debate que julgava ser ainda incipiente no campo do Serviço Social. 

Minha inserção enquanto assistente social numa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas4 

(PROGESP) foi em uma instituição federal de ensino5 (IFE), Colégio Pedro II6 (CPII), no ano 

de 2014, na qual permaneço até o presente momento. Essa inserção provocou inquietações 

sobre esse novo campo de trabalho que se abria e sobre as requisições feitas aos profissionais 

de Serviço Social nesse espaço. Para mim, a gestão de pessoas, naquele momento, não era um 

lugar convencional de trabalho do assistente social, principalmente por se tratar de uma 

instituição federal de educação.  

Assim sendo, esse novo formato assumido pela administração pública imbuído do 

modelo gerencial na organização do trabalho e da força de trabalho me provocou indagações, 

das quais destaco algumas: quais as características desse trabalho? É possível transformar esse 

                                                           
2 O interesse inicial por esse tema foi suscitado por se tratar de um campo com o qual eu não tinha proximidade e 

almejava compreender melhor seus limites e possibilidades para a atuação do serviço social. 
3 Ressalto que as limitações para realização da pesquisa de campo abrangem: o curto prazo do mestrado com 

duração de apenas 24 meses; a minha disponibilidade para ir a outras instituições realizar pesquisa tendo em 

vista minha jornada de trabalho de 40 horas semanais e a concessão de apenas um mês de afastamento para 

estudos por parte da minha instituição empregadora. Portanto, tais fatores me fizeram repensar o caminho 

metodológico da pesquisa. 
4 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP “é a unidade organizacional do Colégio Pedro II responsável 

pela elaboração, implantação, planejamento, execução e avaliação das ações de gestão, qualidade de vida e 

desenvolvimento de pessoas, que abrangem os servidores docentes, técnico-administrativos, professores 

contratados e terceirizados. Utilizando como premissa de que todos são agentes responsáveis pela construção e 

gestão do Colégio e que sua eficiência depende da competência de seus servidores, independentemente do papel 

que possam desempenhar”. Disponível em http://www.cp2.g12.br/proreitoria/progesp.html. Acesso em 

19/08/2018.  
5 O CPII é uma autarquia federal do Ministério da Educação especializada na oferta de educação básica e de 

licenciaturas e foi equiparado, recentemente, aos Institutos Federais, com a Lei nº12.677/2012. “O Colégio Pedro 

II é equiparado aos institutos federais para efeito de incidência das disposições que regem a autonomia e a 

utilização dos instrumentos de gestão do quadro de pessoal e de ações de regulação, avaliação e supervisão das 

instituições e dos cursos de educação profissional e superior” (Art.4 A – Parágrafo único da Lei nº 12.677/2012). 
6 O Colégio Pedro II (CPII) é uma Instituição de grande importância no cenário educacional brasileiro. O 

Colégio foi fundado em 02 de dezembro de 1837 por meio de Decreto Imperial e, desde então, tornou-se 

referência no campo educacional. Já fora considerado o “Colégio Padrão do Brasil” cujo modelo de ensino 

deveria inspirar, inclusive, a rede privada para que esta pudesse obter certificação do Ministério da Educação 

(INEP/Colégio Pedro II, 2002, p. 20). 

http://www.cp2.g12.br/proreitoria/progesp.html.%20Acesso%20em%2019/08/2018
http://www.cp2.g12.br/proreitoria/progesp.html.%20Acesso%20em%2019/08/2018
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espaço num campo legítimo para o Serviço Social? Quais as demandas que o Serviço Social 

atende? Qual a requisição da instituição para o assistente social? Esse espaço é de controle ou 

de garantia de direitos? O assistente social é um mero instrumento da gestão a fim de 

maximizar a produtividade do trabalho? 

Meu ingresso na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas ocorreu numa seção intitulada 

Seção de Qualidade de Vida (SQV) vinculada à Diretoria de Desenvolvimento Humano e 

Organizacional (DDHO).7 Essa seção fora criada no final do ano anterior a minha inserção 

(2013), poucos meses antes da convocação do concurso público dos profissionais que 

comporiam a seção e foi formulada para ser composta por assistentes sociais e psicólogos. De 

início, eram cinco assistentes sociais (apenas uma já fazia parte do quadro da PROGESP 

nesse período) e duas psicólogas. O trabalho da equipe seria direcionado aos servidores ativos 

e aposentados da Instituição. 

O/A assistente social na Seção de Qualidade de Vida do CPII atuava em 

atendimentos/acompanhamentos a servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão 

em trabalho multidisciplinar com a Psicologia, mas também propunha e desenvolvia ações, 

programas e projetos direcionados aos servidores ativos. 

Vale dizer que esse espaço de trabalho, na Seção de Qualidade de Vida, passou por 

muitas modificações. Contou com cinco assistentes sociais e duas psicólogas até o final do 

ano de 2015. No entanto, em virtude de um “redimensionamento da força de trabalho”8 da 

instituição em 2016, em particular na PROGESP, esse quadro foi alterado e a seção ficou com 

apenas uma assistente social e três psicólogos. Em 2017, houve outra alteração e um 

profissional de psicologia foi também retirado da seção. Os profissionais do Serviço Social e 

da Psicologia foram remanejados para os diferentes campi9 do CPII para atuar na assistência 

estudantil. A seção ficou então com um assistente social e dois psicólogos. Em 2018, a seção 

foi extinta e a assistente social foi movimentada para a Seção de Atenção à Saúde e Segurança 

                                                           
7 A Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional - DDHO “elabora e implementa as estratégias para 

a promoção do bem-estar das pessoas no Colégio Pedro II, promovendo as condições necessárias para o seu 

pleno desenvolvimento, alinhado aos objetivos estratégicos da Instituição. Gerencia as ações da SQV, SEDEC e 

SASS, e é responsável pelos pedidos de Redistribuição, Remoções, Colaboração Técnica e Controle do 

quantitativos de servidores por Seção/Campus/Pró-Reitoria e Reitoria”.  

Disponível em http://www.cp2.g12.br/proreitoria/progesp/estrutura_organizacional/diretorias_secoes.html. 

Acesso em 19/08/2018.  
8 Justificativa utilizada pelos dirigentes para saída dos profissionais da PROGESP, em particular da Seção de 

Qualidade de Vida. 
9 O Colégio Pedro II possui ao todo 14 campi e um Centro de Referência em Educação Infantil, os quais estão 

distribuídos nos municípios do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias e de Niterói. Conta com os seguintes campi 

no município do Rio de Janeiro: Tijuca I e II, Humaitá I e II, São Cristóvão I, II e III, Centro, Realengo I e II e 

Engenho Novo I e II. E um campi nos municípios de Niterói e Duque de Caxias. 

http://www.cp2.g12.br/proreitoria/progesp/estrutura_organizacional/diretorias_secoes.html
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do Servidor10 (SASSS) e um psicólogo foi para a Seção de Desenvolvimento e Educação 

Corporativa11 (SEDEC) e o outro foi removido para o campus a fim desenvolver um trabalho 

direto com alunos no SESOP12 (Setor de Orientação e Supervisão Pedagógica) vinculado à 

Pró-Reitoria de Ensino (PROEN). Em 2019, mais uma alteração foi realizada no organograma 

da PROGESP fazendo a junção das seguintes seções: SASSS, SEDEC e Seção de 

Planejamento (SEPLAN). Desse modo, ficamos na Seção de Capacitação, Saúde e 

Planejamento Organizacional (SCSPO). Não houve movimentação no quadro de servidores 

das seções, mas modificações em relação a algumas atribuições. 

Essa mudança, embora tenha sido um ganho para o trabalho com os alunos, pois a 

escola é um lugar que também traz diversas requisições para a/o assistente social, foi uma 

perda significativa para o trabalho com os servidores e de espaço profissional na área de 

gestão de pessoas. Outrossim, a movimentação dos/as assistentes sociais mencionada 

anteriormente para os campi do CPII sugere a pouca relevância dada ao trabalho desenvolvido 

pela equipe de profissionais de Serviço Social no âmbito da gestão de pessoas do CPII. 

Importa dizer que uma parte do mencionado “redimensionamento da força de 

trabalho” ocorrido durante minha vivência no CPII se relaciona com a Portaria 246 de 15 de 

abril de 2016 instituída pelo Ministério da Educação (MEC) e que dispõe sobre a criação do 

modelo de dimensionamento de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas e 

comissionadas, no âmbito dos Institutos Federais de Educação, incluindo o Colégio Pedro II. 

Essa portaria tem provocado mudanças importantes em âmbito institucional e rearranjado o 

                                                           
10 A Seção de Atenção à Saúde de Segurança do Servidor (SASSS) “coordena e supervisiona a promoção e 

prevenção à saúde do servidor; implementa e coordena no âmbito do CPII o Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor – SIASS; responsável pela Perícia e Junta Médica Oficial de Saúde. A equipe de Segurança 

do Trabalho realiza visitas técnicas em Segurança do Trabalho; faz a abertura da Comunicação de Acidente em 

Serviço e, posteriormente a investigação; elabora o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o 

Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)”.  

Disponível em http://www.cp2.g12.br/proreitoria/progesp/estrutura_organizacional/diretorias_secoes.html. 

Acesso em 19/08/2018. 
11 A Seção de Desenvolvimento e Educação Corporativa - SEDEC “propõe, executa e supervisiona a política de 

desenvolvimento e educação corporativa. Entre suas principais atividades estão: Elaboração do Relatório de 

Execução do Plano Anual de Capacitação para o MEC; Levantamento das Necessidades de capacitação; 

Elaboração, implementação e controle do Plano Anual de Capacitação (PAC) para os servidores técnico-

administrativos de acordo com o PCCTAE; Organização e acompanhamento das turmas do Curso de Mestrado 

Profissional em Sistemas de Gestão/UFF e planejamento e controle do Programa de estágio não-

obrigatório/Convênio CIEE”.  

Disponível em http://www.cp2.g12.br/proreitoria/progesp/estrutura_organizacional/diretorias_secoes.html 

Acesso em 19/08/2018. 
12 A Seção e os Setores de Supervisão e Orientação Pedagógica “têm como atribuição participar do 

planejamento, desenvolvimento e avaliação do processo ensino-aprendizagem em conjunto com as 

Coordenações Pedagógicas, Chefias de Departamento, Direções-gerais e o NAPNE, considerando os aspectos 

pedagógicos, sociológicos, psicológicos, sensoriais e culturais, por meio do acompanhamento da vida escolar do 

estudante, da orientação educacional e da supervisão das atividades de ensino”. Disponível em 

http://www.cp2.g12.br/proreitoria/proen/sesop.html. Acesso em 19/08/2018.  

http://www.cp2.g12.br/proreitoria/progesp/estrutura_organizacional/diretorias_secoes.html
http://www.cp2.g12.br/proreitoria/progesp/estrutura_organizacional/diretorias_secoes.html
http://www.cp2.g12.br/proreitoria/proen/sesop.html
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organograma institucional (como o próprio fim da Seção de Qualidade de Vida) a partir de 

prioridades da gestão da instituição ou mesmo a partir de embates políticos internos.  

É importante frisar que essas ações realizadas na instituição supracitada não estão 

desconectados da realidade do capitalismo contemporâneo. O projeto neoliberal que ganhou 

impulso no Brasil a partir da década de 1990 continua fluindo nos mares do presente. Aliás, o 

Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), lançado em 1995 e cujas 

premissas permanecem na arquitetura institucional do Estado brasileiro, tem o ideário 

neoliberal como princípio norteador. A proposta de contrarreforma do Estado, encampada no 

PDRAE, tem como um de seus objetivos propugnados a (suposta) melhoria da qualidade e 

eficiência dos serviços públicos, mas em contrapartida prevê um reordenamento do papel 

estatal com controle dos gastos públicos, maior participação do setor privado em áreas antes 

exclusivas do Estado e restrição de direitos dos servidores. 

Dessa forma, o PDRAE levantou o debate e trouxe propostas concretas para 

introdução da lógica gerencial no serviço público federal. O Plano Diretor, elaborado no 

governo Fernando Henrique Cardoso, pelo Ministério da Administração e Reforma do 

Aparelho do Estado (MARE), propõe mudanças significativas para administração pública 

brasileira e também para o papel desempenhado pelo Estado na sociedade brasileira. 

Segundo o Plano Diretor, o Estado atravessava uma grave crise ocasionada pelos 

desvios das reais funções do Estado. Portanto, o Estado estaria sobrecarregado e precisando 

de uma reforma urgente que reconstruísse suas bases. A crise do Estado é então definida a 

partir de três eixos:  

(1) como uma crise fiscal, caracterizada pela crescente perda do crédito por parte do 

Estado e pela poupança pública que se torna negativa; (2) o esgotamento da 

estratégia estatizante de intervenção do Estado, a qual se reveste de várias formas: o 

Estado do bem-estar social nos países desenvolvidos, a estratégia de substituição de 

importações no terceiro mundo, e o estatismo nos países comunistas, e (3) a 

superação da forma de administrar o Estado, isto é, a superação da administração 

pública burocrática (PDRAE, 1995, p. 10-11). 

 

 Dessa forma, a lógica gerencial aparece como a salvadora da ordem administrativa 

pública que estava amarrada ao modelo burocrático de administração e com traços fortes de 

patrimonialismo. A adoção do modelo gerencial romperia, assim, com o atraso e com a 

burocracia entranhada da administoração pública brasileira.  
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 As mudanças apresentadas pelo PDRAE abarcam a organização e prestação de 

serviços, a estrutura administrativa e a política de recursos humanos. Além disso, é feita uma 

divisão dos setores do Estado a partir da seguinte distinção: Núcleo estratégico (corresponde 

aos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, Ministério Público (para tomada de  decisões 

estratégicas); Atividades Exclusivas (serviços prestados exclusivamente pelo Estado); Serviço 

Não Exclusivo (corresponde aos setores que atuam em parceria com o Estado, como 

organizações públicas não-estatais e privadas); Produção de Bens e Serviços para o mercado 

(corresponde à área de atuação das empresas). 

 Tal divisão fomentou os processos de privatização e, na linguagem gerencial, 

“publicização” da esfera pública. A lógica dos direitos é substituída pela lógica mercantil, 

sendo o cidadão visto como cliente consumidor de serviços. Assim, aos poucos, a lógica 

gerencial invade as instituições públicas e reorganiza o trabalho a partir dessa perspectiva. 

A gestão da força de trabalho é submetida a novos processos de controle e submissão à 

lógica gerencial. Sob a aparência da flexibilidade e adaptabilidade, as práticas gerenciais são 

incluídas no universo estatal, mas cobrando produtividade e resultados como uma empresa 

privada. 

Em vista disso, nesse contexto neoliberal, o gerencialismo emerge como solução para 

as instituições públicas na busca de imprimir as características empresariais à esfera pública. 

Desse modo, o serviço público passa a lidar com os conceitos de adaptabilidade, flexibilidade, 

controle, gestão de competências, etc. no seio das instituições que estão sob a gestão do 

Estado. Dessa forma, mostra-se necessário aprofundar o debate acerca do modelo gerencial 

adotado pelas instituições públicas federais e também acerca da gestão da força de trabalho 

nesses espaços, que se relaciona, inclusive, como importante espaço sócio-ocupacional dos 

assistentes sociais. 

Entendemos que o modelo gerencial adotado nas instituições públicas também traz 

reflexos para o trabalho do assistente social. Tratam-se de novas requisições profissionais que 

deem conta das demandas que envolvem as expressões contemporâneas da “questão social”.13 

Evidentemente, sabemos que a lógica do capital faz requisições voltadas à reprodução da 

força de trabalho e ao controle dos trabalhadores e que essa dinâmica também atravessa a 

esfera estatal. 

                                                           
13 “[...] a questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária 

e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado”. (IAMAMOTO; CARVALHO, 2008, p. 77). 
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Nesse cenário, as requisições feitas pelas instituições podem prender o assistente 

social na teia de sua burocracia e com isso o trabalho a ser desenvolvido com os usuários pode 

ser prejudicado e assumir formas conservadoras, mas revestido com a roupagem “moderna” 

da lógica gerencial. Portanto, os desafios que se colocam ao assistente social não estão 

restritos à sua profissão, mas estão relacionados com os aspectos mais gerais que envolvem o 

modo de produção capitalista e suas configurações na sociedade. 

Nesse sentido, pontuo que as diferentes formas que o capital adotou em cada 

conjuntura provocaram mudanças substantivas na vida social em seus mais amplos aspectos 

(cultural, político, econômico, etc.), bem como, nos moldes que as instituições assumem. 

Sendo assim, as mudanças no mundo do capital transformaram também as instituições (sejam 

privadas ou públicas) e seus modelos de gestão e criaram novas necessidades à luz da 

ideologia14 dominante a fim de atender às demandas do capital. 

Desse modo, nessa análise consideramos que o processo de produção capitalista guia a 

dinâmica de organização societária em todas as esferas da vida social. Assim, poderemos 

compreender as metamorfoses do mundo de trabalho e os diferentes espaços que requerem a 

presença do assistente social na contemporaneidade. Ademais, é fundamental considerar a 

participação do Estado e suas funções no desenvolvimento da sociedade burguesa, visto que 

este contribui e intervém no processo de acumulação do capital desde os primórdios da 

sociedade burguesa. 

Temos um cenário no qual a lógica privatista assume um lugar de destaque nas ações 

desenvolvidas pelo Estado. Tanto o PDRAE representa isso, como outras propostas do 

receituário neoliberal. A atuação do Estado parece não ter intuito de proteger interesses gerais 

da classe trabalhadora,15 mas ao contrário atender às prerrogativas do mercado. Sendo assim, 

à sombra do projeto neoliberal, o Estado vira mais diretamente gestor de um negócio, como 

afirma Paulani (2006): 

                                                           
14 Chauí (2008) aponta que a ideologia não se refere a um “[...] ideário qualquer ou conjunto encadeado de 

ideias”, mas, ao contrário, “[...] a ideologia é um ideário histórico, social e político que oculta a realidade, e esse 

ocultamento é uma forma de assegurar e manter a exploração econômica, a desigualdade social e a dominação 

política” (p. 7). 
15 É válido ressaltar que, ao contrário dos contratualistas (Hobbes, Locke, Rousseau), na análise marxista o 

Estado é constituído por interesses da burguesia, contudo, amplia-se a fim de atender interesses da classe 

trabalhadora em virtude das intensas lutas travadas por essa classe. Deriva daí a concepção gramsciana de Estado 

em que as funções estatais abarcam o consenso e a coerção. Posteriormente, veremos as reflexões apontadas por 

Coutinho (1996) sobre o assunto.  
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A gestão neoliberal do Estado implica conduzi-lo como se fosse um negócio, mas o 

resultado é o inverso do que ocorre quando essa racionalidade é aplicada ao setor 

privado. Em vez do acúmulo de recursos e da reprodução ampliada do “capital 

público”, temos dilapidação dos recursos do Estado, encolhimento de seu tamanho, 

atrofiamento do espaço econômico público, em uma palavra: espoliação. Isso não 

quer dizer, no entanto, como já se tornou lugar-comum, que o Estado hoje seja fraco. 

Ao contrário, ele tem de ser extremamente forte, no limite violento, para conduzir os 

“negócios de Estado” da forma mais adequada possível de modo a preservar e 

contemplar grupos de interesse específicos (p.80). 

 Nesse sentido, a gestão gerencial vem sustentar essa ideia de fazer o Estado de fato 

assumir a lógica privatista em instituições que estão sob sua gestão. Na realidade, segundo 

Souza Filho (2013), o gerencialismo não faz distinção entre a administração pública e 

administração privada. Sendo assim, é possível, nessa ótica, fazer a transplantação desse 

modelo gerencial para esfera pública sem ônus nenhum, ainda que as finalidades delas sejam 

distintas.  

Contudo, é válido e oportuno ressaltar que esse Estado gerencial, em outra ótica de 

análise, também é um Estado burguês. Portanto, não há alteração nas prerrogativas que o 

regem, ao contrário, os interesses das classes dominantes são reafirmados e o atendimento às 

demandas dos segmentos da classe trabalhadora é ainda mais restrito tendo em vista que essa 

sociedade é regida por um modo de produção cuja exploração de trabalhadores é o seu 

fundamento. Nessa direção, abordaremos de forma crítica a discussão sobre o gerencialismo. 

Posto isso, sinalizo que o presente trabalho foi dividido em três capítulos. No primeiro 

capítulo abordamos o papel do Estado e sua relação com o processo de desenvolvimento 

capitalista, especialmente no que se refere à realidade brasileira. O conteúdo sobre a formação 

sócio-histórica brasileira foi abordado a partir das análises de Fernandes (1965;1975;2006), 

Oliveira (2013) e Coutinho (2006). As análises sobre o Estado estão subsidiadas pelo debate 

de Marx (2007;2008), Lenin (2007), Gramsci (2001;2011), Coutinho (1992;1996;) e Mandel 

(1978; 1980). Também apresentamos as mudanças no âmbito da gestão e controle do trabalho 

que são atravessadas pelas mudanças no âmbito da produção. Para construção dessa 

discussão, utilizamos as contribuições de Braverman (1981), Harvey (2014) e Antunes 

(2015). 

No segundo capítulo, discorremos sobre o processo de contrarreforma do Estado, 

iniciado a partir de 1990, que provocou mudanças na administração pública brasileira e no 

reordenamento do papel do Estado sob as bases do projeto neoliberal. Apresentamos o debate 

acerca da lógica gerencial que penetrou as instituições públicas engendrando novas formas de 

organização e controle da força de trabalho no serviço público. Os principais autores 
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utilizados neste capítulo foram Souza Filho (2013), Paula (2005), Gaulejac (2007) e Paulani 

(2006). 

O terceiro capítulo versa sobre os resultados encontrados no levantamento e análise 

das produções na área do serviço social que abordam o debate do gerencialismo no serviço 

público. Também apresentamos o caminho metodológico traçado na presente pesquisa. Por 

último, expomos os resultados do mapeamento realizado nos anais do CBAS e do ENPESS, 

no Banco de Teses e Dissertações da Capes e nas principais revistas do Serviço Social e áreas 

afins no período entre os anos de 2006 a 2018. Dessa forma, apresentamos as produções do 

Serviço Social sobre o gerencialismo a partir do processo de contrarreforma e seu 

atravessamento na gestão da força de trabalho no serviço público. 
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CAPÍTULO I - ESTADO, CAPITALISMO E AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO 

DO TRABALHO 

 

No presente capítulo faremos apontamentos, a partir do diálogo com autores 

marxistas,16 a fim de entender como o capitalismo se constitui nas diferentes dimensões da 

vida social. Nesse sentido, nossa proposta consiste em abordar sobre o Estado e sua 

importância no processo de desenvolvimento do capital, tanto de maneira geral quanto de 

forma mais específica abrangendo a conformação do Brasil enquanto país capitalista 

dependente.  

Entendemos também que é importante para o presente trabalho situar o debate acerca 

das transformações do mundo do trabalho e dos modelos de gestão da força de trabalho em 

determinados momentos históricos, pois tal debate nos ajudará a refletir sobre o espraiamento 

da lógica gerencial do setor privado para o setor público. 

O gerencialismo, como ferramenta importante do capital no aparato estatal, é 

atravessado por questões que abrangem a natureza do Estado na sociedade burguesa e o papel 

que ele desempenha nesse contexto. A aliança que se dá entre mercado e Estado representará 

a primazia dos interesses privados sobre os interesses gerais de uma sociedade. Em vista 

disso, empreendemos esforços para trazer tais reflexões para esse estudo. 

 

1.1 – Estado brasileiro e o padrão de desenvolvimento capitalista dependente: insumos 

para uma análise crítica do gerencialismo 

 

Compreender o papel que o Estado desempenha na sociabilidade burguesa é tarefa 

primordial para aqueles que buscam apreender como se desenvolvem as relações sociais 

imbricadas pela luta de classes na sociedade capitalista. O Estado não é neutro, mas, ao 

contrário, assume uma posição nessa luta. Tal posição se revela de diferentes formas nos mais 

variados momentos históricos do capitalismo, mas sempre assumindo um caráter de classe. 

Ora atuando com coerção, ora com consenso, o Estado se utiliza de estratégias que ajudam a 

                                                           
16 Vale pontuar que compreendemos a importância das análises realizadas pelos contratualistas/jusnaturalistas 

Hobbes, Locke e Rousseau sobre a formação do Estado (com uma perspectiva liberal de Estado) e da sociedade 

civil num momento histórico orientado pela lei divina no seio da sociedade feudal. Contudo, nesse trabalho 

preferimos nos guiar pelas análises advindas da perspectiva marxista para a discussão de Estado visto que tal 

perspectiva reflete nossa compreensão sobre esse assunto. 
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legitimar a manutenção do poder sob as classes dominantes. Trata-se, portanto, de um Estado 

burguês (MARX, 2007; COUTINHO, 1996).  

Desse modo, apreender a relação entre Estado e classes sociais em âmbito mundial é 

necessário a fim de se perceber a amplitude dessa relação, mas, além disso, é também 

importante atentar-se para a particularidade nacional, que embora faça parte de uma 

totalidade,17 possui particularidades quanto à formação social e histórica e que provocam 

implicações diretas na sociedade capitalista brasileira, desde a forma como o Estado se 

estrutura até a relação deste com as classes sociais e seus distintos interesses.18 Estudiosos das 

mais variadas matizes teóricas se dedicaram a entender como se desenvolve a atuação do 

Estado na sociedade burguesa. Aqui optamos por utilizar o referencial teórico marxista, com 

base nos seguintes pensadores: Marx (2007), Engels (2007), Lenin (2007), Gramsci 

(2001;2011), Fernandes (1968;1975), Oliveira (2013), Coutinho (1992; 1996), entre outros, 

que versam sobre o Estado e as funções desempenhadas por ele na sociedade capitalista em 

diferentes conjunturas e tempos históricos. 

Marx e Engels (2007), quando elaboraram a Ideologia Alemã, apontaram sobre a 

relação do Estado com a propriedade privada, afirmando que se trata de um Estado 

organizado de forma a atender e garantir os interesses e a propriedade da burguesia. Segundo 

Coutinho (1996), os autores, neste livro, além de revelarem a natureza de classe do Estado, 

também apontam “[...] como essa defesa dos interesses de uma classe particular se processa 

precisamente através do fato de que o Estado, numa sociedade dividida em classes, assume o 

monopólio da representação de tudo o que é comum [...]” (p. 19-20).  

Pouco antes desse texto, Marx já havia se posicionado sobre a relação do Estado com a 

sociedade nos seus Manuscritos Econômicos-Filosóficos de 1844. De acordo com Coutinho 

(1996), o autor já apresentava o Estado como aquele que possibilita e reproduz a divisão da 

sociedade em classes. Nesse sentido, o Estado não é uma entidade que promove e assegura o 

interesse universal, mas, ao contrário, é aquele que assegura a propriedade privada dos meios 

                                                           
17 De acordo com Konder (2017): “A visão de conjunto - ressalve-se - é sempre provisória e nunca pode 

pretender esgotar a realidade a que ele se refere. A realidade é sempre mais rica do que o conhecimento que a 

gente tem dela. Há sempre algo que escapa às nossas sínteses; isso, porém, não nos dispensa do esforço de 

elaborar sínteses, se quisermos entender melhor a nossa realidade. A síntese é a visão de conjunto que permite ao 

homem descobrir a estrutura significativa da realidade com que se defronta, numa situação dada. E é essa 

estrutura significativa - que a visão de conjunto proporciona - que é chamada de totalidade. A totalidade é mais 

do que a soma das partes que a constituem” (p.37). 

18 Para tal discussão, utilizamos as reflexões de Fernandes (1968) e Oliveira (2013).  
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de produção. Nas palavras do próprio Coutinho (1996): “O Estado, assim, é um Estado de 

classe: não é a encarnação da Razão universal, mas sim uma entidade particular que, em nome 

de um suposto interesse geral, defende os interesses comuns de uma classe particular” (p.19) 

Vale pontuar que, nas Glosas Críticas Marginais (1844), Marx também traz 

apontamentos sobre a estreita relação do Estado com a sociedade. Este afirma que “[...] o 

Estado e a organização da sociedade não são, do ponto de vista político, duas coisas 

diferentes. O Estado é o ordenamento da sociedade” (MARX, 1844, s/p.). De acordo com 

Tonet (1995), para Marx a origem do Estado está vinculada aos antagonismos das classes 

sociais que compõem a sociedade civil e, além disso, Marx, em tal crítica, reafirma o caráter 

do Estado como um instrumento de opressão de classe, sendo expressão dos interesses da 

classe dominante. Dessa forma, Marx (1844, s/p.) destaca: “Ele [o Estado] repousa sobre a 

contradição entre vida privada e pública, sobre a contradição entre os interesses gerais e os 

interesses particulares”. 

Contudo, n’A Questão Judaica, escrito em 1843, de acordo com Ianni (1982), Marx 

apontara que o Estado não assume essa contradição (entre interesses privados e públicos) de 

forma transparente, mas, ao contrário, tende a aparecer de forma fetichizada “[...] como um 

ato de vontade coletiva, ou como a forma externa da sociedade civil” (p.61). 

Nessa mesma direção, no Manifesto Comunista escrito por Marx e Engels (2008), em 

1848, foi feita outra afirmação corroborando os textos anteriores: “[...] o poder do Estado 

moderno não passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa 

como um todo” (p. 12). O Estado, portanto, nessa percepção seria o comitê da burguesia 

representando seus interesses. 

Resumidamente, Coutinho (1996: p. 24-25) afirma que Marx e Engels19 

desenvolveram nesse período histórico “[...] uma noção ‘restrita’ do Estado,20 segundo a qual 

esse seria uma espécie de ‘comitê executivo’ da classe dominante [...] um organismo que 

despolitiza a sociedade civil e se vale essencialmente da coerção para exercer suas funções”.  

                                                           
19 É importante pontuar que Marx e Engels abordavam o Estado como um “comitê da burguesia”, estritamente, 

porque o Estado, naquele período, realizava ações estritamente coercitivas. 

20 Coutinho (1996) “[...] chama atenção para o fato de que a concepção ‘restrita’ de Estado e o paradigma 

‘explosivo’ do processo revolucionário foram superados, pelo menos parcialmente, nas obras mais tardias de 

Marx e, sobretudo, de Engels (que viveu doze anos mais do que seu amigo)” (p..26).  
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Entretanto, anos depois, Engels empreende uma outra reflexão sobre a relação do 

Estado com a sociedade21 e realiza, segundo Coutinho, um processo de “ampliação” da teoria 

do Estado.22 Engels percebe que a atuação do Estado não se dá apenas com a coerção dos 

dominados, mas utilizando também estratégias de legitimação para assegurar o consenso 

deles. Tais estratégias de legitimação perpassam as novas instituições dos modernos aparelhos 

de Estado (COUTINHO, 1996). 

Em que pese essa ampliação da teoria do Estado feita por Engels, as primeiras 

reflexões realizadas por Marx e Engels já apontadas anteriormente foram de significativa 

influência para o estudo de Lenin na sociedade russa de 1917. Lenin tem uma concepção 

“restrita” de Estado, segundo Coutinho. Para ele, os aparelhos coercitivos e repressivos do 

Estado são a sua essência: “O Estado é a organização especial de uma força, da força 

destinada a subjugar determinada classe” (LENIN, 2007, p. 45). 

Lenin (2007) também aponta outro elemento importante a essa concepção de Estado: a 

noção de ditadura do proletariado. Desse modo, o domínio político seria do proletariado a 

partir da revolução socialista. Assim, o proletariado seria transformado em classe dominante 

em um novo regime econômico. Por isso, “[...] o proletariado precisa do poder político, da 

organização centralizada da força, da organização da violência para reprimir a resistência dos 

exploradores e dirigir a enorme massa da população [...] na “edificação” da economia 

socialista” (p.46).  

É importante frisar que a concepção “restrita” de Estado de Lenin, assim como a visão 

de revolução violenta e seu entendimento acerca da necessidade de quebrar o Estado tem a ver 

com a realidade social vivida pelo autor na Rússia. Por esse motivo, mesmo com uma 

definição restritiva de Estado, Lenin afirma que ela se aplica a qualquer tipo de Estado 

capitalista (COUTINHO, 1996).  

Gramsci foi um autor que contribuiu para a “ampliação” da teoria do Estado de Marx e 

Engels, apresentando novidades quanto às formulações iniciais desses autores. Marx, Engels e 

Lenin, como descrito acima, identificaram o Estado e seus aparelhos repressivos de coerção e 

violência para funcionar em prol de interesses da classe dominante. A teoria política de 

Gramsci introduz um outro significado ao conceito de sociedade civil e que é fundamental 

                                                           
21 Segundo Coutinho (1996), isso se constata na obra “A origem da família, da propriedade privada e do Estado”. 
22 Contudo, cabe destacar que Engels não abandona a antiga posição sua e de Marx sobre a natureza de classe do 

poder estatal. (COUTINHO, 1996, p. 27) 
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para pensar o Estado e a infraestrutura econômica a partir de um outro contexto histórico 

(COUTINHO, 1996).  

Em Marx e Engels, que nisso seguem essencialmente Hegel, “sociedade civil” 

designa sempre o conjunto das relações econômicas capitalistas, o que eles também 

chamam de “base material” ou de “infraestrutura”. Em Gramsci, o termo “sociedade 

civil” designa, ao contrário, um momento ou uma esfera da “superestrutura”. 

Designa, mais precisamente, o conjunto das instituições responsáveis pela 

representação dos interesses de diferentes grupos sociais, bem como pela elaboração 

e/ou difusão de valores simbólicos e de ideologias; ela compreende assim o sistema 

escolar, as Igrejas, os partidos políticos, as organizações profissionais, os meios de 

comunicação, as instituições de caráter científico e artístico”. (COUTINHO, 1996, 

p.53-54). 

 

Segundo Coutinho (1992), a teoria ampliada de Estado em Gramsci traz à tona o 

conceito de “aparelhos privados de hegemonia” que possibilita a Gramsci fazer a 

diferenciação de duas esferas da superestrutura: sociedade civil e sociedade política. Os 

“aparelhos privados de hegemonia” são “[...] os organismos de participação política aos quais 

se adere voluntariamente (e, por isso, “privados”) e que não se caracteriza pelo uso da 

repressão” (p. 76) 

O Estado em sentido amplo, portanto, abrange essas duas esferas: sendo a sociedade 

política “[...] formada pelo conjunto dos mecanismos através dos quais a classe dominante 

detém o monopólio legal da repressão e da violência”; e a sociedade civil “[...] formada pelo 

conjunto das organizações responsáveis pela elaboração e/ou difusão de ideologias”. 

(COUTINHO, 1992, p. 76). Nas palavras de Gramsci: 

Eu amplio muito a noção de intelectual e não me limito à noção corrente, que se 

refere aos intelectuais. Este estudo leva também a certas determinações do conceito 

de Estado, que, habitualmente, é entendido como sociedade política (ou ditadura, ou 

aparelho coercitivo, para moldar a massa popular segundo o tipo de produção e à 

economia de um dado momento); e não como equilíbrio da sociedade política com a 

sociedade civil (ou hegemonia de um grupo social sobre a inteira sociedade 

nacional, exercida através de organizações ditas privadas, como a Igreja, os 

sindicatos, as escolas, etc.) (GRAMSCI, 2011, p.267). 

Desse modo, em Gramsci, o Estado é composto por sociedade civil e sociedade 

política, isto é, “hegemonia couraçada de coerção” (GRAMSCI, 2011, p. 269). Contudo, 

existem distinções entre essas esferas. A primeira diz respeito à “[...] diferença na função que 

exercem na organização da vida social, na articulação e reprodução das relações de poder”. E 

a segunda refere-se à “[...] materialidade (sócio-institucional) própria” (COUTINHO, 1992, 

p.77). Na sociedade política seus portadores materiais são os aparelhos repressivos de Estado, 

já na sociedade civil são os “aparelhos privados de hegemonia” (COUTINHO, 1992). 
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De acordo com Coutinho (1992), Gramsci apresenta a novidade de considerar a esfera 

ideológica um fator relevante para as sociedades capitalistas avançadas. A esfera ideológica 

passou a ter não só autonomia funcional, mas também autonomia material. Nas palavras dele: 

A necessidade de conquistar consenso ativo e organizado como base para a 

dominação – uma necessidade gerada pela ampliação da socialização da política – 

criou e/ou renovou determinadas objetivações ou instituições sociais, que passaram 

a funcionar como portadores materiais específicos (com estrutura e legalidade 

próprias) das relações sociais de hegemonia (COUTINHO, 1992, p. 77-78). 

Contudo, embora apresente esses pontos de diferenças, Gramsci não se absteve de 

pontuar que existe unidade entre as esferas da sociedade política e civil. Por esse motivo, ao 

“[...] definir a sociedade política, ele a mostra em relação de identidade-distinção com a 

sociedade civil; a sociedade política é o aparelho de coerção estatal que assegura ‘legalmente’ 

a disciplina dos grupos que não ‘consentem’ [...] ” (COUTINHO, 1992, p.78). 

Ainda sobre essa unidade entre as duas esferas, Coutinho (1996) esclarece que para 

Gramsci: 

As duas funções estatais, de hegemonia ou consenso e de dominação ou coerção, 

existem em qualquer forma de Estado moderno; mas o fato de que um Estado seja 

menos coercitivo e mais consensual (ou que se imponha menos pela dominação e 

mais pela hegemonia), ou vice-versa, isso irá depender sobretudo do grau de 

autonomia relativa das esferas bem como da predominância no Estado em questão 

dos aparelhos pertencentes a uma ou a outra. E essa predominância, por sua vez, 

depende não apenas do grau de socialização da política alcançado pela sociedade em 

tela, mas também da correlação de forças entre as classes que disputam 

“supremacia” (COUTINHO, 1997, p. 57). 

 

Partindo para um debate mais contemporâneo sobre Estado, Mandel (1978) traz 

reflexões acerca das funções desempenhadas pelo Estado. O autor confronta a tese liberal-

burguesa que afirma que o surgimento do Estado está relacionado a um “contrato” ou 

“convenção” aceito por todos. Para ele, o Estado é produto de uma opressão de uns sobre 

outros. Contudo, Mandel, assim como Gramsci, não limita seu entendimento a essa concepção 

repressiva de Estado, pois argumenta que se assim fosse viver-se-ia em estado de guerra civil 

permanente. 

Por esse motivo, a dimensão ideológica é levada em conta na análise de Mandel 

(1978). Segundo ele, para que haja dominação de uma classe sobre a outra é necessário que a 

classe explorada seja convencida a “[...] aceitar como inevitável, permanente e justa a 

apropriação por uma minoria do sobre-produto social” (p. 23). Daí o motivo pelo qual o “[...] 

Estado não desempenha apenas uma função de repressão, mas também uma função de 

integração ideológica. Cabem aos ‘produtores de ideologia’ assegurarem esta função” (p. 23). 
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Desse modo, assegurar a dominação de classe significa assegurar a funcionalidade da 

ideologia dominante23 na sociedade de classes. Em outras palavras, a função da ideologia 

dominante é “[...] uma função estabilizadora da sociedade tal como existe, ou seja, da 

dominação de classe” (MANDEL, 1978, p. 24). Sendo assim,  

[...] direito protege e justifica a forma predominante da propriedade. A família 

desempenha o mesmo papel. A religião ensina os explorados a aceitar sua sorte. As 

ideias políticas e morais predominantes procuram justificar o reino da classe 

dominante por meio de sofismas ou de meia-verdades (p. 24). 

E é sob sofismas e meia-verdades que o Estado brasileiro se constituiu e se mantém. 

Coutinho (2006) destaca que até pouco tempo no Brasil se tinha um Estado forte e autoritário, 

mas também uma “sociedade civil débil, primitiva e amorfa”.24 O mesmo autor afirma ainda 

que o fato do Brasil realizar suas revoluções inspiradas em tendências “prussianas” ou 

“passivas” 25 corroborou para a presença de um Estado muito forte na sociedade brasileira.   

O Brasil, segundo Coutinho (2006), fez a sua “própria via” em virtude de suas 

especificidades. A “via brasileira” revela as particularidades da nossa formação sócio-

histórica. Nesse sentido, vale ressaltar que a própria Independência do Brasil não significou 

um rompimento com o ordenamento estatal e socioeconômico de antes, tampouco significou 

uma revolução. Na prática, caracterizou-se como uma reorganização nas posições e funções 

das frações das classes dominantes.  

É dessa forma que a sociedade brasileira foi sendo moldada. Afirma o referido autor 

que “[...] a nação brasileira foi construída a partir do Estado e não a partir da ação das massas 

populares” (p. 176). As revoluções “pelo alto”, ou seja, sem a participação da população, são 

marcas dessa história. Outro emblemático exemplo é a Revolução de 1930. 

                                                           
23 Para Mandel (1978), “[...] em cada sociedade de classe, a ideologia dominante é a ideologia da classe 

dominante. Isto, sobretudo porque os produtores de ideologia se encontram na dependência material dos 

proprietários do sobre-produto social” (p. 24). 
24 Coutinho (2006, p. 173) utiliza categorias de Gramsci para essa análise. Nas palavras deles: “Tomando como 

base a distinção entre Oriente e Ocidente por ele estabelecida, eu diria que o Brasil foi, pelo menos até os anos 

1930, uma formação político-social de tipo ‘oriental’, na qual o Estado é tudo e a sociedade civil é primitiva e 

gelatinosa. (Lembremos que, para o pensador italiano, o Ocidente se caracteriza por uma ‘relação equilibrada 

entre Estado e sociedade civil’.) ”. 

25 Coutinho (2006) elenca três conceitos para pensar a transição do Brasil para a modernidade. O primeiro é o 

conceito de “via prussiana”. Segundo ele, “Lenin chamou de ‘via prussiana’ um tipo de transição ao capitalismo 

que conserva elementos da velha ordem e, nessa medida, tem como pressuposto e como resultado um grande 

fortalecimento do poder do Estado” (p.174). O segundo é o conceito de “revolução passiva” elaborado por 

Gramsci. Segundo Coutinho, Gramsci “[...] chama de ‘revolução passiva’ os processos de transformação em que 

ocorre uma conciliação entre frações modernas e atrasadas das classes dominantes, com a explícita tentativa de 

excluir as camadas populares de uma participação mais ampla em tais processos” (p.174). O terceiro é o conceito 

de modernização conservadora elaborado pelo sociólogo Barrington Moore Jr. “Ele distingue entre diferentes 

caminhos de trânsito para a modernidade, um que leva à criação de sociedades liberal-democráticas, outro que 

leva a formações de tipo autoritário e mesmo fascista” (p. 175). 
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E 1930 é, seguramente, a forma mais emblemática de manifestação de via prussiana, 

de revolução passiva, de modernização conservadora em nossa história. Na 

Revolução de 1930, setores das oligarquias agrárias, aqueles não ligados diretamente 

ao mercado externo, deslocam do papel de fração hegemônica no bloco no poder a 

oligarquia cafeeira, cooptam alguns segmentos da oposição da classe média (que se 

expressavam no movimento tenentista) e empreendem processos de transformação 

que irão se consolidar efetivamente a partir de 1937, com a implantação da ditadura 

do Estado Novo, quando se promove, sob a égide do Estado, um intenso e rápido 

processo de industrialização pelo alto (COUTINHO, 2006, p. 177). 

 

Portanto, a partir de 1930 ocorre a expansão e consolidação das relações capitalistas 

no Brasil. E o elemento principal do processo de industrialização foi o próprio Estado, pois 

ele desempenhou (dentre outras coisas) um importante papel no desenvolvimento de políticas 

cambiais e de créditos, bem como também impulsionou a criação direta de empresas estatais 

que subsidiassem as empresas privadas (COUTINHO, 2006). 

Oliveira (2013) também traz importantes ponderações sobre esse período do Brasil, o 

que nos possibilita compreender a relação do Estado com as classes sociais e por que nosso 

Estado apresenta marcas tão autoritárias. Essa discussão é fundamental para apreendermos a 

entrada da lógica gerencial no Estado brasileiro, nos anos 1990. Retomando Oliveira (2013), a 

Revolução de 1930 marcou a economia brasileira, pois inaugurou um novo ciclo que 

compreende o início do predomínio da estrutura produtiva de base urbano industrial e o 

término da hegemonia agrário-exportadora. 

No entanto, o autor pondera que embora tal predominância ganhe relevo efetivamente 

em 1956, quando a participação da indústria na renda interna passa a ser superior à da 

agricultura, o processo que se desenrolará a partir de tal Revolução é de suma importância 

uma vez que abarca nessa conjuntura a nova correlação de forças sociais, a reformulação do 

aparelho e da ação estatal, a regulamentação dos fatores, entre os quais o trabalho ou o preço 

do trabalho, tem significado, de um lado, a  destruição das regras do jogo segundo as quais a 

economia se inclinava para as atividades agrário exportadoras e, de outro, a criação das 

condições institucionais para a expansão das atividades ligadas ao mercado interno. “Trata-se, 

em suma, de introduzir um novo modo de acumulação, qualitativa e quantitativamente 

distinto, que dependerá substantivamente de uma realização parcial interna crescente”. 

(OLIVEIRA, 2013, p. 35). 

Além disso, Oliveira (2013) sinaliza que existe uma “especificidade particular” no 

processo da economia brasileira do pós-anos 1930, isto porque de maneira geral a “[...] 

história e o processo da economia brasileira podem ser entendidos [...] como a da expansão de 
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uma economia capitalista [...], mas essa expansão não repete nem reproduz ipsis litteris o 

modelo clássico do capitalismo nos países mais desenvolvidos [...]”. (p. 61).  

Na argumentação do referido autor, essa afirmação tem fundamento no fato de que no 

Brasil nos anos do pós-1930 não houve mudança “[...] nas relações básicas do sistema do 

ponto de vista dos proprietários e não-proprietários dos meios de produção, isto é, do ponto de 

vista de compradores e vendedores de força de trabalho” (p. 61). 

Vale dizer ainda que a substituição das classes proprietárias rurais pelas novas classes 

burguesas empresário-industriais não implicará num rompimento do Brasil com o sistema por 

razões estruturais. Nesse sentido, garantir a manutenção das condições de reprodução das 

atividades agrícolas, fundamentalmente arcaicas, bem como não eliminar as classes 

proprietárias rurais da estrutura de poder e dos ganhos da expansão do capitalismo no Brasil 

constitui-se como um dos requisitos estruturantes26 do sistema. (OLIVEIRA, 2013). 

Desse modo, mantém-se a preservação de modos de acumulação distintos, porém não 

antagônicos. E assim, “[...] dá-se uma primeira ‘especificidade particular’ do modelo 

brasileiro, pois ao contrário do ‘clássico’, sua progressão não requer a destruição completa do 

antigo modo de acumulação” (p. 65). Oliveira (2013) esclarece: 

Assim, não é simplesmente o fato de que, em termos de produtividade, os dois 

setores – agricultura e indústria – estejam distanciando-se, que autoriza a construção 

de um modelo dual; por detrás dessa aparente dualidade, existe uma integração 

dialética. A agricultura, nesse modelo, cumpre um papel vital para as virtualidades 

de expansão do sistema: seja fornecendo os contingentes de força de trabalho, seja 

fornecendo os alimentos no esquema já descrito, ela tem uma contribuição 

importante na compatibilização do processo de acumulação global da economia. De 

outra parte, ainda que pouco represente como mercado para a indústria, esta, no seu 

crescimento, redefine condições estruturais daquela, introduzindo novas relações de 

produção no campo, que torna viável a agricultura comercial de consumo interno e 

externo pela formação de um proletariado rural. Longe de um crescente e 

acumulativo isolamento, há relações estruturais entre os dois setores que estão na 

lógica do tipo de expansão capitalista no Brasil (p. 47-48). 

 

Posto isso, vale também dizer que, para Oliveira (2013), em sua análise sobre o 

processo de industrialização do Brasil fomentado no modelo de substituição de importações 

após os anos 1930, ganham destaque as reflexões realizadas sobre o subdesenvolvimento do 

país. Ao contrário de pensadores que se inspiraram pela teoria evolucionista da história, seu 

                                                           
26 Outro elemento estrutural do modo de produção capitalista no Brasil tem relação com a história do escravismo 

nesse país. Segundo Oliveira (2013), “[...] o escravismo constituía-se em óbice à industrialização na medida em 
que o custo de reprodução do escravo era um custo interno da produção; a industrialização significará, desde 

então, a tentativa de ‘expulsar’ o custo de reprodução do escravo do custo de produção” (p. 66). 



32 

 

entendimento parte do campo marxiano cujo “[...] motor da história são os interesses 

concretos das classes” (p.125-126). 

A crítica feita pelo autor direciona-se ao modelo interpretativo adotado pela Comissão 

Econômica para América Latina (Cepal)27 que compreendia o subdesenvolvimento como “[...] 

a forma do desenvolvimento capitalista nas ex-colônias transformadas em periferia, cuja 

função histórica era fornecer elementos para acumulação de capital no centro” (p.126). Na 

interpretação da Cepal acerca do desenvolvimento do capitalismo nos países da América 

Latina, existiriam dois polos opostos nesses países, a saber: setor “arcaico” e setor 

“moderno”. Assim, caso o setor “arcaico” (vinculado à área agrícola) interferisse no progresso 

do setor “moderno” (vinculado à área industrial), não seria possível às ex-colônias evoluir 

para os estágios superiores da acumulação de capital e igualar-se aos centros do capitalismo 

mundial. Esse modelo cepalino de análise ficou conhecido como “dualista” (OLIVEIRA, 

2013). 

Contudo, para Oliveira (2013), o subdesenvolvimento é “[...] precisamente uma 

‘produção’ da expansão do capitalismo” (p. 32-33). Ou seja, o subdesenvolvimento não é a 

etapa que antecede o desenvolvimento, mas, sim, fruto do próprio sistema capitalista de 

produção que se faz de modo desigual e combinado.28  

Nas análises de Fernandes encontramos importantes reflexões para pensar o Brasil e as 

características do capitalismo nessa sociedade marcada por traços de submissão e dependência 

ao capitalismo mundial. Fernandes desenvolve o conceito de capitalismo dependente para 

pensar a formação do capitalismo na América Latina e assim apreender como se deu a 

expansão e desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

                                                           
27 A Cepal fora criada pela Organização da Nações Unidas (ONU) em 1948. De acordo com Carcanholo (2008, 

p. 133-134): “A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) nasceu como uma agência ligada à ONU, 

no sentido de pensar e difundir a teoria do desenvolvimento com base nas especificidades da região. No plano 

teórico, uma de suas principais contribuições foi a crítica à teoria (neo)clássica do comércio internacional, 

assentada na hipótese das vantagens comparativas. Segundo o pensamento clássico da CEPAL, a tendência à 

deterioração dos termos de troca, desde 1870, implicaria transferências de renda da periferia do sistema 

capitalista em direção ao centro da economia mundial”. O autor acrescenta ainda: “De uma forma ou de outra, é 

inegável que o pensamento clássico da CEPAL faz parte da tradição crítica ao pensamento ortodoxo 

conservador”. (p. 135). Mas destaca “[...] que o pensamento da Nova CEPAL, a partir dos anos [19]90 do século 

passado, renega essa característica crítica e passa a inserir-se dentro do pensamento ortodoxo, não podendo, 

portanto, constituir-se como alternativa ao desastre promovido pelo neoliberalismo na região” (p. 136). 
28 A teoria do desenvolvimento desigual e combinado fora desenvolvida por Lenin e Trotsky. Tal conceito 

inspirou os pensadores brasileiros, como Florestan Fernandes e Francisco de Oliveira, na interpretação da 

realidade brasileira. Segundo Lowy, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, além de ser uma 

reflexão acerca do imperialismo, é também “[...] uma das tentativas mais significativas de romper com o 

evolucionismo, a ideologia do progresso linear e o euro-centrismo” (LOWY, 1995, p.73).  Trata-se de tentar 

explicar as contradições econômicas e sociais dos países do capitalismo periférico ou dominados pelo 

imperialismo.  
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Para Fernandes o conceito de capitalismo dependente é intrínseco à fase monopolista 

do capital. O capitalismo dependente é, antes de tudo, capitalismo, ou seja, o capitalismo 

dependente nada mais é que uma especificidade do capitalismo. É uma variação das formas 

que o capitalismo assume nas sociedades (LIMOEIRO-CARDOSO, 1995). E o capitalismo, 

por conseguinte, afirma Fernandes (1968) “[...] não é apenas uma realidade econômica. Ele é 

também, e acima de tudo, uma realidade sociocultural, em cuja formação e evolução histórica 

concorreram vários fatores extra-econômicos” (p.21). 

Como já indicado acima, o capitalismo dependente é uma especificidade do 

capitalismo e o capitalismo invariavelmente gera desigualdade. Contudo, a maneira como as 

sociedades subdesenvolvidas assimilam o modelo de capitalismo fornecido pelos países 

centrais vai variar de acordo com a particularidade histórico-social dessas sociedades. Isso 

quer dizer que a sociedade capitalista dependente “[...] não é uma réplica em miniatura do 

modelo original” (FERNANDES, 1968, p.36) que posteriormente alcançará o 

desenvolvimento pleno do capitalismo das nações hegemônicas. Portanto, essa não é uma 

evolução natural do capitalismo nas sociedades dependentes, mas ao contrário, 

Na medida em que a estrutura e o destino histórico de sociedades desse tipo se 

vinculam a um capitalismo dependente, elas encarnam uma situação específica, que 

só pode ser caracterizada através de uma economia de mercado capitalista 

duplamente polarizada, destituída de autossuficiência e possuidora, no máximo, de 

uma autonomia limitada. Em outras palavras, a semelhança com o modelo original 

começa e termina naquilo que se poderia designar como organização formal do 

sistema econômico (FERNANDES, 1968, p. 36). 

 

Sendo assim, é imperiosa a necessidade da análise dos requisitos estruturais e 

dinâmicos nessas sociedades dependentes a fim de compreender o desenvolvimento do 

capitalismo dependente nesses contextos. Essas sociedades possuem economias subsidiárias e 

dependentes e compartilham com as nações hegemônicas seu excedente econômico 

intensificando a heteronomia econômica.29 Diferentemente das sociedades desenvolvidas cuja 

apropriação colonial foi o principal fator da acumulação originária do capital, as sociedades 

                                                           
29 Segundo Lima, “Em entrevista a José Luís Silva (Florestan ataca o consenso. Folha de S. Paulo, 28/08/1995), 

Florestan explica que o conceito de ‘heteronomia’, uma inspiração weberiana, pode ser usado como sinônimo de 

‘dependência’ para fins didáticos, apesar de ter um sentido mais obtuso ao se referir à condição aguda de 

submissão de um determinado grupo a outro. Com referência ao antônimo “autonomia”, pode-se dizer que em 

qualquer relação social há uma situação de dependência, mas que, em alguns casos, numa situação heteronômica, 

esta dependência toma um sentido que contraria, em hipótese, uma relação contratual entre iguais” (OLIVEIRA, 

2003, p. 98 apud LIMA, 2005, p. 306). 
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subdesenvolvidas foram levadas a fornecerem seu excedente econômico, incrementando-o e 

multiplicando-o, para as economias capitalistas hegemônicas (FERNANDES, 1968). 

Fernandes (1968) afirma que as condições heteronômicas das sociedades 

subdesenvolvidas são determinadas pela dimensão estrutural e pelos seus dinamismos 

econômicos. Mas não há “carências” ou “deficiências”: tratam-se de fenômenos inerentes ao 

próprio desenvolvimento do capitalismo. Isto é, as sociedades dependentes se adequam e se 

adaptam às exigências e às conveniências engendradas pela sua condição heteronômica em 

relação ao capital mundial. 

As economias nacionais dependentes organizam-se basicamente em função das 

condições, oportunidades e limitações, impostas pelo mercado mundial e, através 

dele, pelas economias nacionais a que se articulam em posição heteronômica. Em 

consequência, o seu próprio crescimento interno espelha, estrutural e 

dinamicamente, a natureza, a intensidade e a variação ou flutuação dos interesses 

das economias nacionais a que se associam heteronomicamente. (FERNANDES, 

1968, p.38). 

 

Nesse sentido, as economias dependentes mantêm a prioridade dos interesses 

econômicos daqueles que detêm o poder em detrimento dos interesses internos. Ou seja, os 

interesses dessas economias só permanecem desde que não afetem “[...] as tendências de 

concentração de poder e de monopolização das vantagens econômicas, impetrantes no 

mercado mundial” (p.38).  

A dominação externa exercida pelas nações hegemônicas em relação às nações 

dependentes amarra essas nações à sua condição subdesenvolvida. Fernandes (1975) afirma 

que as nações latino-americanas são produtos de um tipo moderno de colonialismo e que 

existem quatro tipos de dominação externa na América Latina, a saber: colonialismo, 

neocolonialismo, imperialismo e imperialismo total. 

No que tange ao colonialismo, primeira fase da dominação que abrange os séculos 

XVI ao XIX, este foi vivenciado pela maioria das nações latino-americanas. O ordenamento 

social requisitado pela dominação colonial era aquele que poderia garantir a manutenção e 

preservação de interesses das Coroas, Portuguesa e Espanhola, e dos colonizadores. Os 

padrões ibéricos de estrutura social foram transplantados e adaptados à realidade do trabalho 

escravo e forçado de nativos como forma de garantir essa dominação. Desse modo, a “[...] 

combinação de estamentos e castas produziu uma autêntica sociedade colonial, na qual apenas 

os colonizadores eram capazes de participar das estruturas existentes de poder e de transmitir 

posição social através da linhagem “europeia” (FERNANDES, 1975, p. 13). Nessa 
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conjuntura, a dominação colonial proporcionou uma intensa exploração humana e da 

produção para proveito dos colonizadores e das Coroas. 

Contudo, essa forma de dominação passou por uma crise influenciada por fatores 

históricos e estruturais e que proporcionou a mudança nesse tipo de dominação passando à 

segunda fase da dominação externa: o neocolonialismo. Esta outra fase da dominação é 

marcada pelo controle de mercado dos processos econômicos pelos países dominantes. Sendo 

assim, as nações europeias controlavam as negociações de exportação e importação dos países 

da América Latina. Desse modo, apesar das ex-colônias terem construído sua independência, 

a dominação externa era uma realidade concreta e permanente nesses países. Dessa forma, 

“[...] os efeitos estruturais e históricos dessa dominação foram agravados pelo fato de que os 

novos controles desempenhavam uma função reconhecida: a manutenção do status quo ante 

da economia [...]” (FERNANDES, 1975, p.15). Obviamente, havia o consentimento e parceria 

dos produtores rurais e dos comerciantes urbanos para que isso acontecesse, mantendo assim 

o padrão compósito da hegemonia burguesa.30 

O terceiro tipo de dominação que Fernandes (1975) descreve diz respeito à fase que a 

dominação externa se converte em imperialista, bem como ao momento em que o capitalismo 

dependente aparece como realidade histórica na América Latina. Seu surgimento foi 

provocado pela reorganização da economia mundial em decorrência da revolução industrial 

ocorrida na Europa. Em que pese a importância do neocolonialismo como fonte de 

acumulação de capital e sua contribuição na criação de mercados nacionais, as mudanças 

provocadas pelo capitalismo na Europa, espraiaram-se gradualmente para as economias 

periféricas da América Latina até tornarem-se uma “realidade inexorável”. Desse modo, 

diferentes esferas (da economia, da sociedade e da cultura) foram influenciadas por essa 

dominação externa, e “[...] não apenas através de mecanismos indiretos do mercado mundial, 

mas também através de incorporação maciça e direta de algumas fases dos processos básicos 

de crescimento econômico e de desenvolvimento sociocultural” (p. 16). 

O último padrão de dominação externa refere-se ao imperialismo total cujo surgimento 

deu-se com a expansão das grandes empresas corporativas na América Latina, principalmente 

                                                           
30 De acordo com Lima (2017, p. 95), “O padrão compósito de hegemonia burguesa é um traço constitutivo, 

estruturante da dominação de classe, atravessando nossa formação econômico-social e denotando o perfil 

ultraconservador da burguesia brasileira e suas ações antissociais e antinacionais de exploração crescente da 

força de trabalho, de exportação de parte do excedente econômico para os centros imperialistas e de 

intensificação das desigualdades econômicas, políticas e sociais”. 
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as indústrias leve e pesada. Tais empresas representam o capitalismo monopolista31 e a partir 

delas foram adotadas novas formas de organização, de produção e marketing espraiando-se 

pelos padrões de planejamento, propaganda e controle interno das economias dependentes 

(FERNANDES, 1975). 

Importante dar destaque a três considerações que Fernandes faz sobre essa fase da 

dominação. Na primeira ele situa o imperialismo total conceituando como aquele em que a 

dominação externa é organizada a partir de dentro e em todos os níveis da ordem social 

incluindo “[...] controle de natalidade, a comunicação de massa, consumo de massa, até a 

educação, a transplantação maciça de tecnologia ou de instituições sociais, a modernização da 

infra e superestrutura, os expedientes financeiros ou do capital, o eixo vital da política 

nacional” (p. 18). Na segunda, aponta que as mudanças são realizadas pelo “pessoal 

estrangeiro” no que tange à “[...] transplantação maciça de tecnologia e de instituições, 

suprimento externo de capital e de controle financeiro” (p. 18), pois os países latino-

americanos não dão conta autonomamente desse processo. Por último, afirma que a superação 

do subdesenvolvimento não é possível aos países de economia dependente, pois estes não 

possuem condições estruturais e dinâmicas para superá-lo.32 

Nesse sentido, vale dizer que, independentemente das formas que a dominação externa 

assuma, as nações subdesenvolvidas são utilizadas como fontes de excedente econômico e 

acumulação de capital para os países capitalistas avançados (FERNANDES, 1975). 

Assim, as diferentes transições da economia colonial para economia nacional ou da 

escravidão e do capitalismo comercial para o capitalismo industrial sempre 

produzem três realidades estruturais diversas. Primeiro, a concentração de renda, do 

prestígio social e do poder nos estratos e nas unidades ecológicas ou sociais que 

possuem importância estratégica para o núcleo hegemônico de dominação externa. 

Segundo, a coexistência de estruturas econômicas, socioculturais e políticas em 

diferentes “épocas históricas”, mas interdependentes e igualmente necessárias para a 

articulação e a expansão de toda a economia, como uma base para a exploração 

externa e para a concentração interna da renda, do prestígio social e do poder (o que 

implica a existência permanente de uma exploração pré e extracapitalista, descrita 

por alguns autores como “colonialismo interno”). Terceiro, a exclusão de uma ampla 

parcela da população nacional da ordem econômica, social e política existente, como 

                                                           
31 Sobre o capitalismo monopolista, Bottomore (2001) afirma: “[...] a ideia de que os monopólios são 

característicos de uma nova fase do capitalismo que se teria iniciado no final do século XIX foi introduzida no 

marxismo por Lenin e pelos teóricos do capital financeiro” (p. 54).  
32 A esse respeito, Fernandes (1975) ressalta: “Como ocorre com os interesses privados externos, os interesses 

privados internos estão empenhados na exploração do subdenvolvimento em termos de orientações de valor 
extremamente egoístas e particularistas. Quando o assim chamado estágio de ‘decolagem’ parecia aproximar-se, 

a expansão iniciava-se como um processo impulsionado pelos interesses mais poderosos e, portanto, controlado 

a partir de fora. A ilusão de uma revolução industrial liderada pela burguesia nacional foi destruída, 

conjuntamente com os papéis econômicos, culturais e políticos estratégicos das elites no poder latino-

americanas” (p. 19). 
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um requisito estrutural e dinâmico da estabilidade e do crescimento de todo o 

sistema (p.20). 

 

Posto isso, é importante ressaltar que as análises acerca do subdesenvolvimento 

econômico têm de serem feitas a partir do mesmo fator que explica “[...] o desenvolvimento 

econômico sob o regime de produção capitalista: como as classes se organizam e cooperam 

ou lutam entre si para preservar, fortalecer e aperfeiçoar, ou extinguir aquele regime social de 

produção econômica” (FERNANDES, 1968, p.29). 

 Desse modo, compreender as relações de classes nessas sociedades é fundamental 

para compreender o desenvolvimento e a expansão do capitalismo nesses contextos. É 

necessário ter clareza que, nessas sociedades sob o capitalismo dependente, as reformas 

sociais são limitadas e que o autoritarismo e o patrimonialismo são marcas estruturais e 

estruturantes dessas conjunturas. A luta de classes, nesse contexto, engendra um conflito que 

o Estado terá que mediar ora favorecendo ações aos anseios da burguesia, ora fazendo 

concessões aos trabalhadores33 (mas não são excludentes). Contudo, a prevalência dos 

interesses na sociedade capitalista burguesa sempre penderá para o lado burguês. Esse será o 

eixo condutor das decisões e das ações tomadas pelo Estado em quaisquer âmbitos de sua 

atuação. Mas a organização dos trabalhadores poderá produzir resistência a esse sistema de 

exploração da classe trabalhadora. Caso contrário, a burguesia prevalecerá pactuando 

interesses escusos e privilégios dentro e fora do país. 

 Importa frisar que Fernandes em suas reflexões traz apontamentos acerca do 

patrimonialismo34 do Estado e sua caracterização na formação social brasileira. De acordo 

com Portela Júnior (2012), Fernandes fez sua análise partindo do processo de colonização do 

Brasil e utilizando as categorias calcadas por Weber. Fernandes inicia seu debate a partir das 

mudanças ocorridas no Brasil com a vinda da Coroa Portuguesa ao país e da transplantação de 

seus modelos e suas instituições, mas não somente. Avança no sentido de compreender as 

particularidades da conjuntura nacional na absorção de tais modelos e nas transformações 

provocadas na sociedade brasileira (PORTELA JÚNIOR, 2012). 

                                                           
33 Vale dizer que são características presentes no capitalismo como um todo, ou seja, não se restringem ao 

capitalismo dependente. 
34 O patrimonialismo é um conceito weberiano que foi utilizado por vários autores brasileiros a fim de interpretar 

a formação e o desenvolvimento da sociedade brasileira. Esse assunto será abordado no próximo capítulo deste 

trabalho.  
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Desse modo, a análise que Fernandes faz sobre o Estado e as relações sociais acerca 

do patrimonialismo35 revela um Estado que, mesmo após a Independência, manteve-se 

organizado para atender aos interesses sociais, políticos e econômicos dos estamentos 

senhoriais. Nas palavras de Fernandes (2006): “O que ocorreu com o Estado nacional 

independente é que ele era liberal somente em fundamentos formais. Na prática, ele era 

instrumento de dominação patrimonialista no nível político” (p. 90). 

Nesse sentido, tem-se um Estado, que Fernandes (2006, p. 90) chama de “Estado-

amálgama”, que preenchia funções na organização política e no ordenamento legal. Dessa 

forma, fomentava o funcionamento da sociedade sob a dominação patrimonialista 

privilegiando interesses privados de forma a preservar e fortalecer as estruturas 

socioeconômicas dos estamentos senhoriais. 

Tal destaque ao debate do Estado patrimonialista abordado por Fernandes se justifica 

nesse espaço uma vez que converge com o presente objeto de estudo e subsidia análises sobre 

o papel do Estado brasileiro na conformação da sociedade brasileira e, por conseguinte, dá 

suporte à análise sobre o Estado na lógica gerencial que faremos posteriormente. 

Retomando a análise de Fernandes sobre o capitalismo dependente, Segundo 

Limoeiro-Cardoso (1995), o autor “[...] não atribui a dependência exclusivamente à 

dominação externa. Pensa que o capitalismo possui a sua própria lógica econômica, que 

consiste exatamente na articulação entre mecanismos ‘de fora para dentro’ [...] e ‘dentro para 

fora’ [...]”. (p. 2-3). Nesse sentido, as burguesias nacionais e externa mantêm uma parceria 

importante na articulação e defesa de seus interesses.  

A dependência, por sua vez, não é mera ‘condição ou ‘acidente’. A articulação 

estrutural de dinamismos econômicos externos e internos requer uma permanente 

vantagem estratégica do polo econômico hegemônico, aceita como compensadora, 

útil e criadora de outro polo. Ainda aqui, são os momentos de crise e de transição 

que revelam melhor a natureza do processo. Quando se dá a eclosão do mercado 

moderno, a revolução comercial ou a revolução industrial, os parceiros internos se 

empenham em garantir condições desejadas pelos parceiros externos, pois veem em 

seus fins um meio para atingir os seus próprios fins. Não que se considerem 

incapazes de ‘montar o jogo’: pensam que, usando tal método, tornam o processo 

mais ‘lucrativo’, ‘rápido’ e seguro (FERNANDES, 1975, p. 54). 

 

Fernandes (1975) sinaliza que a burguesia das sociedades latino-americanas constitui 

uma burguesia compósita que conduz a modernização dependente e faz abortar a “revolução 

                                                           
35 Portela Júnior (2012) afirma que há uma evolução na utilização do conceito de patrimonialismo nas análises 

de Fernandes. Num primeiro momento, o autor utiliza-se das categorias “patrimonialismo” e “dominação 

patrimonial” e, posteriormente, utiliza a “dominação patrimonial-estamental”. Em todos os casos são categorias 

calcadas em Weber. 
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contra a ordem”. Por isso é importante tecer algumas considerações acerca das características 

da burguesia brasileira e da revolução burguesa no Brasil já que esta se manifesta de forma 

particular na conjuntura nacional. Além do mais, para se compreender a complexidade do 

Brasil hoje, é preciso considerar a ação do Estado em sua relação com as classes, pois tal 

relação subsidia nossa análise acerca da inserção da lógica gerencial no setor público. O 

Brasil transitou para uma ordem tipicamente burguesa que privilegia os interesses privados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

em detrimento dos interesses da classe trabalhadora. A burguesia, pois, possui um importante 

papel nesse cenário, pois promove influência sob o Estado e também forja condições para que 

o capital encontre solo fértil e se desenvolva dentro da especificidade brasileira atendendo às 

predileções dessa burguesia. Para tanto, cabe-nos apresentar, ainda que brevemente, a 

discussão sobre a revolução burguesa no Brasil, com base em Fernandes (2006).  

De início, vale esclarecer que a revolução burguesa no entendimento de Fernandes 

(2006) “[...] denota um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, 

psicoculturais e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge o 

seu clímax de sua evolução industrial” (p.239). Contudo, no Brasil não houve um “colapso” 

do poder oligárquico, mas uma transição “[...] ainda sob a hegemonia da oligarquia, uma 

recomposição das estruturas do poder, pela qual se configurariam, historicamente, o poder 

burguês e a dominação burguesa” (p. 239). 

A sociedade brasileira não viveu uma revolução burguesa nos mesmos moldes que os 

países desenvolvidos (que advinham do feudalismo), como afirma Fernandes, mas, ao 

contrário, a revolução burguesa no Brasil aconteceu sem transformações impactantes. Aqui a 

mudança acontecia gradualmente onde o arcaico e o moderno conviviam sem gerar grandes 

embates, apenas conciliando interesses. Nas palavras de Fernandes, o que caracteriza esse 

período “[...] é o seu tom cinzento e morno, o seu todo vacilante, a frouxidão com que o país 

se entrega sem grandes transformações iniciais em extensão e em profundidade, ao império do 

poder e da dominação especificamente nascidos do dinheiro” (FERNANDES, 2006, p. 240). 

A burguesia brasileira como um todo se adequou e alinhou seus variados interesses 

para que se fizesse uma mudança gradual sob um padrão compósito de hegemonia. Assim, 

mantinha seus privilégios e alçava novas vantagens da heterogeneidade da sociedade 

brasileira. Fernandes (2006) esclarece dizendo que: 

A burguesia mantém múltiplas polarizações com as estruturas econômicas, sociais e 

políticas do país. Ela não assume o papel de paladina da civilização ou de 

instrumento de modernidade, pelo menos de forma universal e como decorrência 

imperiosa de seus interesses de classe. Ela se compromete, por igual, com tudo que 
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lhe fosse vantajoso: e para ela era vantajoso tirar proveito dos tempos desiguais e da 

heterogeneidade da sociedade brasileira, mobilizando as vantagens que decorriam 

tanto do “atraso” quanto do “adiantamento” das populações (p.240-241). 

 

Outro traço marcante dessa burguesia diz respeito à unificação no plano político da 

burguesia com o Estado caminhando num sentido contrário ao de outras burguesias que “[...] 

forjaram instituições próprias de poder especificamente social e só utilizaram o Estado em 

arranjos mais complicados e específicos” (p.240). Nesse sentido, aponta Fernandes: 

As próprias “associações de classe”, acima dos interesses imediatos das categorias 

econômicas envolvidas, visavam a exercer a pressão e influência sobre o Estado e, 

de modo mais concreto, orientar e controlar a aplicação do poder político estatal de 

acordo com seus fins particulares. Em consequência, a oligarquia não perdeu a base 

do poder que lograra antes, como e enquanto aristocracia agrária; e encontrou 

condições ideais para enfrentar a transição, modernizando-se, onde isso fosse 

inevitável, e irradiando-se pelo desdobramento das oportunidades novas, onde isso 

fosse possível (p.240). 

Ao analisar a forma e as funções da dominação burguesa na sociedade brasileira, 

Fernandes (2016) apresenta “três funções derivadas centrais” que revelam a particularidade 

das classes burguesas, da dominação burguesa e do poder burguês e sua interação com o 

desenvolvimento capitalista nas sociedades subdesenvolvidas. O autor ressalta que a 

dominação burguesa vai além de uma força socioeconômica espontânea e de uma força 

política reguladora. Na verdade,  

Ela polariza politicamente toda a rede de ação autodefensiva e repressiva, percorrida 

pelas instituições ligadas ao poder burguês, da empresa ao Estado, dando origem a 

uma formidável superestrutura de opressão e de bloqueio, a qual a converte, 

reativamente, a própria dominação burguesa na única “fonte de poder legítimo”. 

Mero reflexo das relações materiais de produção, ela se insere, como estrutura de 

dominação, no âmago mesmo dessas relações, inibindo, suprimindo ou reorientando, 

espontânea e institucionalmente, os processos econômicos, sociais e políticos por 

meio dos quais as demais classes ou quase-classes se defrontam com a dominação 

burguesa (FERNANDES, 2016, p. 352).  

 

Nesse sentido, na primeira função destacada pelo autor (2006), o mesmo afirma que 

tal dominação tem o intuito principal de manter e fortalecer as condições socioeconômicas, 

socioculturais e políticas em que preserve a continuidade do poder burguês. A segunda função 

objetiva dilatar estruturalmente e dinamicamente a incorporação da economia brasileira no 

mercado, no sistema de produção e no sistema de financiamento dos países hegemônicos 

garantindo dessa forma o desenvolvimento e a acumulação capitalista, bem como assegurando 

o poder burguês.  

Por último, a terceira função objetiva “[...] preservar, alargar e unificar os controles 

diretos e indiretos da máquina do Estado pelas classes burguesas, de maneira a elevar o 
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máximo de fluidez entre o poder político estatal e a própria dominação burguesa”. 

(FERNANDES, 2006, p.354). 

Nessa direção, as duas primeiras funções se associam no sentido de manter a 

articulação entre os interesses da burguesia interna e externa utilizando-se do que o autor 

chama de “[...] modalidade de aglutinação mecânica da solidariedade de classe burguesa”. 

(FERNANDES, 2016, p. 355). Não obstante, essa solidariedade entre as burguesias provoca 

efeitos no desenvolvimento capitalista no país, bem como, na dominação burguesa em níveis 

econômico, sociocultural e político. 

No que concerne à terceira função têm-se dois pontos importantes a serem ressaltados 

aqui. O primeiro ponto se relaciona ao fato de que a burguesia dirige ao Estado nacional um 

núcleo de poder de decisão quando se percebe impotente. Dessa forma, o Estado assume 

centralidade frente à impotência da burguesia e assume, portanto, papel central nesse padrão 

de dominação burguesa. A burguesia, por sua vez, utiliza-se dos recursos e do poder do 

Estado para conseguir fazer aquilo que não consegue na esfera privada.  

O segundo ponto trata sobre a preservação da ordem burguesa existente mantendo 

equilibradas (do ponto de vista econômico, político e social) as desavenças internas dos 

segmentos da burguesia. Nesse sentido, o Estado continua a ser induzido pelos interesses dos 

mesmos e também continua a ser um pilar para o triunfo do poder burguês numa sociedade 

dependente e subdesenvolvida (FERNANDES, 2016). 

Portanto, mesmo possuindo poder e domínio em relação à classe trabalhadora, a 

dominação burguesa não teria forças para se sustentar sozinha. Por esse motivo, foi necessário 

estreitar os laços com o Estado e garantir a manutenção de sua dominação a partir dessa 

parceria. Afirma Fernandes (2006): 

Sem a incorporação a si mesma daquele poder e o congestionamento que isso 

provocou nas funções do Estado a dominação burguesa teria desaparecido como a 

brisa. Pois ela não pode, sob o capitalismo dependente e subdesenvolvido, sustentar-

se, impor-se coativamente e suplantar os conflitos de classes apoiando-se 

exclusivamente nos meios privados de dominação de classe e nas funções 

convencionais do Estado democrático-burguês (p.358). 

 

Essas colocações de Fernandes acerca do Estado e suas relações com os diferentes 

segmentos da burguesia corroboram com a afirmação de Marx e Engels sobre o caráter de 

classe do Estado na sociedade capitalista. Mesmo em épocas distintas e conjunturas diversas 

tal afirmativa dos autores se mantém e ganha novas nuances. Essa análise nos permite 
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entender, posteriormente, de forma crítica o significado da penetração da lógica gerencial no 

Estado brasileiro, a partir dos anos 1990.  

Coutinho (2006) coloca que o modelo burguês de Estado no Brasil constituído a partir 

de 1930 assume (além de um modelo intervencionista) um modo corporativo que tanto impõe 

à classe trabalhadora uma incorporação ao aparelho estatal de sua representação de classe 

(movimento sindical) quanto, ao mesmo tempo, agrega a representação burguesa36 ao seu 

aparelho como forma de garantir os interesses da burguesia brasileira. Esse modelo de Estado 

burguês com características intervencionista e corporativa mantém-se por um longo período 

que alcança os governos militares. Dois pressupostos têm destaque nesse modelo de Estado: o 

primeiro refere-se à ideia de que o Estado é o protagonista principal no desenvolvimento 

econômico e, no segundo, tem-se a ideia de que determinados interesses só possuem 

representação quando estão vinculados ao interior do próprio Estado.  

Segundo Coutinho (2006), o golpe militar de 1964 eliminou os traços populistas do 

Estado, mas reforçou aspectos perversos da formação estatal anterior. Ademais, “[...] o golpe 

não rompeu com o tipo de articulação corporativista e autoritária entre Estado e sociedade 

civil e não retirou o Estado de suas funções no terreno da regulação da economia” (p.181). 

Ianni (1981), ao referir-se ao núcleo de planejamento econômico estatal no período da 

ditadura, afirma que havia uma política de favorecimento do capital que era conduzida pelo 

Estado e este, inclusive, estava a serviço dessa política. Tal política corroborou para o 

adensamento da superexploração da força de trabalho assalariada tanto na indústria quanto na 

agricultura. 

Nesse sentido, ao analisar os planos/programas/diretrizes de cada governo da época 

ditatorial, o referido autor (1981) afirma que o plano de desenvolvimento econômico do 

Brasil fomentava políticas de fortalecimento do setor privado que pudessem contribuir com o 

crescimento econômico do país. O intuito era tão somente fortalecer o elo entre Estado e o 

capital monopolista. Dessa forma, o país encontrava-se cada vez mais disponível para o 

capital imperialista e em um intenso processo de superexploração do proletariado e do 

campesinato. 

                                                           
36 “A representação burguesa é incorporada ao Estado não só por meio de sindicatos análogos aos da classe 

trabalhadora, mas sobretudo por meio de várias câmaras setoriais criadas, como por exemplo, o Instituto do 

Açúcar e do Álcool, do Café, do Cacau etc.; e esse tipo de representação, passando pelos chamados grupos 

executivos do governo Kubitscheck, prossegue durante a ditadura militar, mediante o que Fernando Henrique 

Cardoso chamou de anéis burocráticos” (COUTINHO, 2006, p. 179). 
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Ianni (1981) ainda sinaliza que, ao lado da repressão que acompanhava a ditadura, as 

contradições sociais se agravaram, nesse período, alimentadas pela economia política da 

ditadura militar que intensificava a superexploração do proletariado urbano e rural. O autor 

destaca que “[...] foi tão ampla e profunda a articulação econômica e política dos interesses do 

bloco de poder, que o aparelho estatal passou a funcionar principalmente como um aparelho 

do capital” (p. 21). 

Desse modo, a atuação do poder estatal influía em todos os aspectos da vida 

econômica contribuindo para a acumulação de capital. Assim, cita o autor, é possível 

identificar dois significados fundamentais em relação aos planos/programas/atividades do 

governo ditatorial, quais sejam: o planejamento governamental enquanto “técnica de 

transformação de mais-valia potencial em efetiva”; e enquanto “esfera privilegiada das 

articulações e metamorfoses entre a economia política do capital monopolista e a economia 

política da ditadura” (p. 25). Nesse sentido, Ianni (1981) coloca: 

O Estado foi levado a desenvolver não só um amplo e complexo instrumental de 

política econômica, como também desenvolveu uma ampla e complexa articulação 

interna desse mesmo instrumental. Os vários ministérios, autarquias, empresas 

públicas, sociedades de economia mista, superintendência, institutos, conselhos, etc. 

articulam e rearticulam-se por suas organizações, burocracias e tecnocracias. (p.25) 

 

Retomando as análises de Coutinho (2006), o autor afirma que nesse período ditatorial 

no qual se manifestou mais enfaticamente a política autoritária e centralizadora estatal, o 

Estado esteve permanentemente a serviço dos interesses privados. O principal traço do 

“privatismo”37 do Estado manifesta-se, segundo o autor, no “[...] fato de que esse Estado 

sempre apresentou fortes características patrimonialistas, sendo tratado na prática, pelos seus 

ocupantes, como propriedade pessoal” (p. 183). Desse modo, tal traço visava primordialmente 

favorecer a expansão do capital privado. 

Embora não seja privilégio do Estado brasileiro essa forma assumida pelo Estado, pois 

esse “privatismo” é intrínseco ao Estado de classe na sociedade capitalista, a nossa formação 

sócio-histórica adensa especificidades no Estado e no desempenho de suas funções 

(COUTINHO, 2006). 

Netto (2001), ao refletir sobre o capitalismo monopolista e suas incidências para 

atuação do Estado, revela que essa fase do capital provoca alterações significativas na 

                                                           
37 Coutinho (2006) utiliza esse termo “privatismo” para sinalizar que mesmo que o Estado seja autoritário e 

centralizador e tenha, aparentemente, superposto à ordem privada, não exclui o fato dele estar sempre a serviço 

de interesses estritamente privados. 
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sociedade burguesa, pois a premissa do capital dos monopólios obedece ao seu objetivo 

primeiro que é a elevação da lucratividade do capital por meio do controle dos mercados. 

Essa organização – na qual o sistema bancário e creditício tem seu papel econômico-

financeiro substantivamente redimensionado – comporta níveis e formas 

diferenciados que vão desde o “acordo de cavalheiros” à fusão de empresas, 

passando pelo pool, o cartel e o truste. Na prossecução da sua finalidade central, a 

organização monopólica introduz na dinâmica da economia capitalista um leque de 

fenômenos [...] (NETTO, 2001, p. 20). 

 

O papel do Estado nessa fase também sofre alterações e passa por um 

redimensionamento e refuncionalização, uma vez que o capital demanda mecanismos de 

intervenção extra-econômicos para atingir seus objetivos (NETTO, 2001). Esclarece o autor: 

Como tal, o Estado, desde quando a pressão da burguesia ascendente deu origem ao 

chamado absolutismo, sempre interveio no processo econômico capitalista; o traço 

intervencionista do Estado (que, até Keynes, causava um frisson nas elites burguesas 

e em seus porta-vozes liberais) a serviço de franjas burguesas revela-se muito 

precocemente, como o comprovou Mandel (1969,1, cap. III). Nada é mais estranho 

ao desenvolvimento do capitalismo do que um Estado “árbitro”. No entanto, como o 

ingresso do capitalismo no estágio imperialista, essa intervenção muda funcional e 

estruturalmente (NETTO, 2001, p. 24). 

 

Assim, a manutenção das condições de produção e reprodução do capital requer um 

Estado que intervenha na organização e nas dinâmicas econômicas de forma permanente. 

Além disso, a era dos monopólios demanda desse Estado a sua função política tanto quanto a 

sua função econômica. Nas palavras de Netto (2001), “[...] o eixo da intervenção estatal na 

idade do monopólio é direcionado para garantir os superlucros dos monopólios – e, para tanto, 

como poder político e econômico, o Estado desempenha uma multiplicidade de funções” 

(p.25). 

Dessa forma, o Estado estabelece uma relação orgânica entre os aparatos privados dos 

monopólios e as instituições estatais. Ademais, além da sua funcionalidade estar voltada para 

propiciar o conjunto de condições necessárias à acumulação e à valorização do capital 

monopolista, outro elemento importante dessa função refere-se à intervenção estatal no 

âmbito das sequelas da exploração da força de trabalho. Sendo assim, a manutenção e o 

controle da força de trabalho (tanto ocupada quanto excedente) também fazem parte do rol de 

atribuições do Estado (NETTO, 2001). 

Isso se dá tanto por meio de atendimento das demandas advindas das sequelas da 

“questão social”, sendo as políticas sociais um meio do Estado adquirir consenso junto a 

segmentos da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, resultado da luta de frações da classe 
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trabalhadora. Outra função importante das políticas sociais é o gerenciamento e reprodução da 

força de trabalho empregada como forma de assegurar a reprodução do capital na sociedade 

burguesa. O Estado é, portanto, um importante aliado do capital no seu projeto burguês de 

sociedade (NETTO, 2001).  

Mandel (1980) em suas análises do Estado sob o capitalismo monopolista tardio divide 

as funções deste em três premissas: a primeira diz respeito à criação de condições gerais de 

produção quando não é possível ser assegurada privadamente pelas classes dominantes; a 

segunda refere-se à repressão às classes dominadas por meio do exército, da polícia, do 

sistema judiciário e penitenciário em virtude de ameaça ao sistema de produção do capital; a 

terceira concerne a integrar as classes dominadas e a garantir a permanência da ideologia da 

classe dominante sob as classes exploradas a fim de que não contestem sua própria 

exploração. 

Com esses argumentos, Mandel (1980) esclarece que a função repressora e a função 

integradora do Estado são funções que se entrelaçam e que possuem importância nas análises 

marxistas de Estado. Contudo, carece de atenção a função que equivale à criação de condições 

gerais de produção uma vez que está diretamente vinculada à esfera da produção, portanto 

diferem das demais funções. Tal vinculação tem relevância à medida que será por esse 

caminho que o Estado poderá assegurar os pré-requisitos gerais, técnicos e sociais do 

processo de produção. 

Ademais, o autor ressalta que o isolamento das esferas pública e privada da sociedade 

é típico do Estado burguês sendo resultado da generalização da produção de mercadorias, da 

propriedade privada e da concorrência capitalista. Desse modo, para Mandel (1980), a 

concorrência capitalista determina “[...] uma tendência à autonomização do aparato estatal, de 

maneira que possa funcionar como um ‘capitalista total ideal’, servindo aos interesses de 

proteção, consolidação e expansão do modo de produção capitalista como um todo [...]” 

(p.336). 

Outro fator importante assinalado por Mandel (1980) diz respeito à função exercida no 

Estado, sob o capitalismo monopolista tardio, que tem como uma de suas características a 

suscetibilidade do sistema social a crises econômicas e políticas. Dessa forma, o Estado 

cumpre a função de ser administrador de crises por meio de políticas governamentais 

anticíclicas, além de envolver estratégias de manipulação ideológica para integrar o 

trabalhador à sociedade como consumidor, parceiro ou cidadão. Não é à toa que são feitas 
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propostas de “reformas aceitáveis” ao sistema capitalista a fim de promover a integração e 

rechaçando a consciência de classe do proletariado. Mandel (1980) esclarece:   

A pressão geral no sentido de um controle maior de todos os elementos do processo 

produtivo e reprodutivo, quer diretamente exercido pelo capital ou indiretamente 

pelo Estado capitalista tardio, é uma consequência inevitável da dupla necessidade 

de evitar que as crises sociais ameacem o sistema e de proporcionar garantias 

econômicas ao processo do valorização e acumulação do capitalismo tardio. (p. 

341). 

 

Assim, no capitalismo tardio, a autonomia e a hipertrofia do Estado são mecanismos 

importantes para que o capital tenha capacidade de ampliar e consolidar sua dominação. A 

intervenção direta do Estado na economia é benéfica ao capital. Portanto, a hipertrofia do 

Estado é tanto inevitável quanto necessária (MANDEL, 1980). 

Mandel (1980) ressalta mais um elemento relevante da ideologia burguesa no 

capitalismo tardio que se refere à crença na onipotência da tecnologia. Nesse sentido, tal 

ideologia exalta a capacidade da sociedade de resolver seus problemas e contradições a partir 

de uma “solução técnica”.  

Para o autor, essa ideologia do “racionalismo ideológico” ludibria a realidade social. 

Dessa forma, elenca quatro níveis que abarcam tal ideologia. O primeiro diz respeito à 

onipotência da tecnologia como se fosse um mecanismo independente da estrutura social e da 

dominação de classe. O segundo abrange a incompletude e incoerência interna da 

“racionalidade técnica” que não dá conta de explicar a expansão do irracionalismo e a 

regressão à superstição, ao misticismo e à misantropia. O terceiro nível aponta a mistificação 

da realidade promovida por essa ideologia na qual as contradições socioeconômicas 

fundamentais do modo de produção capitalista podem ser superadas. O último nível afirma 

que a ideologia da “racionalidade tecnológica” é, na verdade, uma mistificação pois trata-se 

de uma “[...] combinação contraditória de racionalidade parcial e de irracionalidade total” 

(MANDEL, 1980, p. 356). 

Com base nessas afirmações de Mandel, identificamos que a própria proposta de 

contrarreforma do Estado brasileiro, que veremos no próximo capítulo, se adequaria às 

propostas de “reformas aceitáveis” já que possui um certo “apelo popular” no sentido de ter 

aceitação da sociedade para promover mudanças em prol de melhorias na administração 

pública e no combate aos “privilégios” de servidores, conforme o discurso vigente. Além do 

mais, a crença na tecnificação, na quantificação de coisas e pessoas e no gerenciamento de 

pessoas como um recurso de racionalidade instrumental são elementos que aparecem de 
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forma clara nas configurações do Estado brasileiro a partir dos anos 1990, especialmente no 

que tange à gestão das instituições públicas. 

É nesse sentido que se direciona o trabalho aqui presente uma vez que se faz 

necessário compreender a atuação do Estado em um âmbito maior que abrange as suas 

funções econômicas e políticas, em um contexto de capitalismo dependente, mas é igualmente 

relevante compreender como se dão essas relações no âmbito de suas instituições e na gestão 

da força de trabalho dessas instituições. 

A lógica do capital espraia-se pelas mais diferentes esferas da vida social, como dito 

por Fernandes (1968). As instituições estatais, portanto, também não fogem a essa regra. Pelo 

contrário, incorporam os históricos mecanismos de coerção e consenso do Estado, revestidos 

na atualidade pelo discurso da modernização e inovação que dão o novo tom do anseio do 

capital por lucratividade e produtividade. 

As instituições públicas do Estado passam a ser invadidas pela lógica gerencial do 

setor privado em busca de organização, eficiência, produtividade e controle da força de 

trabalho. Sob influência dos modelos privados de gestão, as instituições públicas recebem 

uma enxurrada de propostas (planos, programas, normativas) de adequação a fim de evitar 

desperdícios do dinheiro público, garantindo melhor planejamento das ações e aumentando a 

produtividade dos seus trabalhadores. 

Para uma maior compreensão da lógica gerencial no setor público, é necessário o 

estudo das estratégias que o capital encontrou para o controle e gestão da força de trabalho. 

Para tanto, dissertaremos sobre os principais marcos da reestruturação produtiva e as teorias 

da administração científica a fim de subsidiar o presente estudo.  

 

1.2. – Reestruturação produtiva: alterações na gestão e controle da força de trabalho 

 

 

Nesse item nos propomos a fazer um debate que envolve as alterações no sistema 

capitalista, especialmente na esfera produtiva, e suas implicações para o mundo do trabalho. 

Essas alterações se relacionam diretamente com a discussão que objetivamos realizar na 

presente dissertação. A lógica gerencial, advinda do setor privado em um contexto de 

reestruturação produtiva, invade o setor público sob a premissa de trazer modernização à 

administração pública e romper com a burocratização e ineficiência dos serviços. A 
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flexibilidade e a produtividade, elementos típicos do modelo privado, passam a direcionar 

também a gestão do trabalho no serviço público. Desse modo, compreendemos ser crucial 

entender como as mudanças no âmbito do trabalho se desdobraram no bojo da sociedade 

capitalista a fim de identificar os rebatimentos dessas mudanças para o serviço público 

brasileiro. 

Os caminhos traçados pelo capitalismo mundial determinam as relações de produção e 

de trabalho, bem como, também o papel que o Estado desempenha no processo de 

acumulação do capital. Não é à toa que em diferentes épocas são apresentadas propostas que 

incluem o Estado como protagonista na condução de ações que favoreçam o processo de 

produção38 e reprodução39 capitalista. 

Iniciaremos aqui a partir das análises que abordam as principais iniciativas em relação 

à organização, controle e gestão do trabalho a partir do início do século XX em âmbito 

mundial, porque compreendemos que esse debate propiciará uma reflexão acerca da dinâmica 

implementada pelo capital para exploração da força de trabalho. Posteriormente, procuramos 

perceber como essas mudanças apareceram em solo brasileiro e como elas guardam 

especificidades que estão vinculadas ao lugar que o Brasil ocupa no capitalismo mundial, ou 

seja, seu lugar periférico e dependente. 

 Cabe-nos, portanto, propor reflexões referentes ao controle do trabalho na sociedade 

capitalista. Ao longo da história, diferentes modelos40 de administração ou gerência científica 

(taylorismo, fordismo, toyotismo) foram implementados na indústria em busca do seu 

objetivo primeiro: a lucratividade do capital. Assim, a busca pelo processo de trabalho mais 

adequado à rentabilidade do capital mobilizou esforços e acendeu teorias de diferentes autores 

ao longo do século XX e continua a render até os dias de hoje. Braverman (1981) destaca que 

em todos os sistemas gerenciais o controle é o conceito fundamental uma vez que “[...] o 

capitalista empenha-se, através da gerência, em controlar” (p. 68). Portanto, não é à toa que 

                                                           
38 Segundo Bottomore (2001) “Toda sociedade é caracterizada por uma configuração definida de forças 

produtivas e relações de produção constituídas social e historicamente e que formam a base sobre a qual 

repousam outras relações econômicas e sociais” (p.302). Nas palavras de Marx (2008): “Na produção social da 

própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; 

essas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas 

materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real 

sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas 

de consciência [...]” (p. 49). 
39 “Marx utiliza o termo ‘reprodução’ em diversos sentidos. Faz-se aqui referência ao conceito de reprodução 

associado à acumulação do capital. A acumulação descreve o mecanismo pelo qual uma parte da mais-valia é 

destinada ao aumento do capital empreendido. Se tal aumento ocorre, Marx faz referência à ‘reprodução 

ampliada’ do capital [...]” (LOWY et al., 2015, p.108). 
40 É oportuno destacar que esses diferentes modelos de administração não são excludentes, ou seja, não ocorre a 

passagem de um outro para o outro eliminando o anterior num movimento gradativo. Mas, ao contrário, eles se 

entrelaçam ao longo da história num híbrido de modelos que se adaptam e se renovam.  
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em cada período se pensou em novos modelos de administração do processo de trabalho que 

pudessem contribuir na acumulação do capital. Segundo o autor (1981: p. 69),  

Não era o fato de que a nova ordem fosse “moderna”, ou “grande”, ou “urbana” que 

criava a nova situação, mas sim as novas relações sociais que agora estruturam o 

processo produtivo, e o antagonismo entre aqueles que executam o processo e os que 

se beneficiam dele, os que administram e os que executam, os que trazem à fábrica a 

sua força de trabalho e os que empreendem extrair dessa força de trabalho a 

vantagem máxima para o capitalista.  

 

  

Nesse sentido, nas relações capitalistas de produção, o trabalhador quando vende sua 

força de trabalho está se sujeitando às determinações do capital. O trabalho adquire um outro 

sentido que não tem mais a ver com o interesse individual do trabalhador.41 O objetivo-fim é 

atingir os interesses e as metas do capital. Dessa forma, o processo de trabalho incorpora as 

necessidades do processo de produção e torna-se responsabilidade do capitalista 

(BRAVERMAN, 1981). Nas palavras de Braverman (1981: p.59):   

Torna-se, portanto, fundamental para o capitalista que o controle sobre o processo de 

trabalho passe das mãos do trabalhador para as suas próprias. Esta transição 

apresenta-se na história como a alienação progressiva dos processos de produção 

do trabalhador; para o capitalista, apresenta-se como o problema de gerência.  

 

 De acordo com o referido autor (1981), a gerência do trabalho não nasce com o 

capitalismo.42 O controle dos trabalhadores no período burguês, no entanto, assume, a partir 

das novas relações de produção, uma nova forma de “[...] extrair de seus empregados aquela 

conduta diária que melhor serviria a seus interesses” (p.68). 

 Importa dizer que, para Braverman (1981), a gerência científica43 significa “[...] um 

empenho no sentido de aplicar os métodos da ciência aos problemas complexos e crescentes 

do controle de trabalho nas empresas capitalistas em rápida expansão” (p. 82). Contudo, não 

                                                           
41 Importa dizer que “[...] o trabalho concreto e o trabalho abstrato não são atividades diferentes, mas sim a 

mesma atividade considerada em seus aspectos diferentes” (BOTTOMORE, 2001, p. 383). Nas palavras de 

Marx (2016): “Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no sentido fisiológico, e, 

nessa qualidade de trabalho humano igualou abstrato, cria o valor das mercadorias. Todo trabalho, por outro 

lado, é dispêndio de força humana de trabalho, sob forma especial, para um determinado fim, e, nessa qualidade 

de trabalho útil e concreto, produz valores de uso” (p. 68). 
42 Segundo Braverman (1981), havia controle dos trabalhadores anteriormente à época burguesa: “[...] a prova 

disto são as Pirâmides, a Muralha da China, as extensas redes de estradas, aquedutos e canais de irrigação, os 

grandes edifícios, arenas, monumentos, catedrais etc. que datam da antiguidade e dos tempos medievais” (p. 65).  

Ou seja, nesse período se tinha o trabalho escravo ou baseado na servidão. Contudo, no capitalismo o trabalhador 

parece ser livre, mas somente do ponto de vista jurídico-formal. 
43 Braverman (1981) dá especial destaque ao movimento de gerência científica iniciado por Frederick Taylor nas 

últimas décadas do século XIX. O taylorismo “[...] pertence à cadeia de desenvolvimento dos métodos e 

organização do trabalho” (p. 82). Aponta ainda que Taylor “[...] elevou o conceito de controle a plano 

inteiramente novo quando asseverou como uma necessidade absoluta para a gerência adequada a imposição ao 

trabalhador da maneira rigorosa pela qual o trabalho deve ser executado” (p. 86). 
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se trata de uma ciência, mas de um movimento que busca adaptar a organização do trabalho às 

exigências do capital. O autor (1981: p.82-83) assinala:  

Faltam-lhe as características de uma verdadeira ciência porque suas proposições 

refletem nada mais que a perspectiva do capitalismo com respeito às condições da 

produção. Ela parte, não obstante um ou outro protesto em contrário, não do ponto 

de vista humano, mas do ponto de vista do capitalista, do ponto de vista da gerência 

de uma força de trabalho refratária no quadro de relações sociais antagônicas. Não 

procura descobrir e confrontar a causa dessa condição, mas a aceita como um dado 

inexorável, uma condição “natural”. Investiga não o trabalho em geral, mas a 

adaptação do trabalho às necessidades do capital. Entra na oficina não como 

representante da ciência, mas como representante de uma caricatura de gerência nas 

armadilhas da ciência.  

 

Assim, essa gerência da força de trabalho torna-se fundamental no processo de 

acumulação do capital. Não por acaso, a implementação de forma ampliada da gerência 

científica está ligada ao período em que ocorre a revolução técnico-científica e às 

transformações na estrutura e funcionamento do capitalismo e na composição da classe 

trabalhadora (BRAVERMAN, 1981). 

Desse modo, na organização do trabalho ganha espaço a noção de separação das 

atividades de concepção e execução do trabalho. Os processos dividem os trabalhadores 

naqueles que executam atividades da produção diretamente e aqueles que planejam e projetam 

as ações. Conquanto, a novidade aí não se restringe a essa separação de atividades, mas “[...] 

no rigor com o qual são divididos uma do outro, e daí por diante sempre subdivididas, de 

modo que a concepção seja concentrada, tanto quanto possível, em grupos cada vez mais 

restritos dentro da gerência ou intimamente associados com ela” (BRAVERMAN, 1981, p. 

113). 

Braverman (1981) acrescenta que essa divisão é intrínseca ao modo de produção 

capitalista, porém ganha maior impulso com o advento da indústria moderna. Desse modo, o 

controle exercido pela gerência moderna exige que cada passo do processo de trabalho seja 

previsto, calculado e monitorado antes, durante e depois do processo. Nas palavras do autor:  

A separação de mão e cérebro é a mais decisiva medida simples na divisão do 

trabalho tomada pelo modo capitalista de produção. É inerente a esse modo de 

produção desde os inícios, e se desenvolve, sob a gerência capitalista, por toda a 

história do capitalismo. Mas só no último século a escala da produção, os recursos 

tornados disponíveis à empresa moderna pela rápida acumulação de capital, e o 

aparelho conceptual e pessoal preparado tornaram possível institucionalizar esta 

separação de um modo sistemático e formal (p. 113-114).  

 

 Assim, a força de trabalho dos trabalhadores é convertida em “fator de produção”. O 

conhecimento dos trabalhadores é substituído pela habilidade em realizar determinada tarefa 

sem a necessidade de pensar em todo o processo de trabalho necessário para efetuar tal 

função. A apropriação do trabalho pelo capitalista é inerente a essa dinâmica do modo 



51 

 

capitalista de produção e a cada época novas formas de controle são aperfeiçoadas de maneira 

a incluir os trabalhadores nessa lógica (BRAVERMAN, 1981). 

Ao mesmo tempo, a habituação dos trabalhadores ao modo capitalista de produção 

deve ser renovada a cada geração, tanto mais que as gerações surgidas sob o 

capitalismo não são formadas dentro da matriz da vida de trabalho, mas jogadas no 

trabalho vindas de fora, por assim dizer, após um prolongado período de 

adolescência durante a qual são mantidas na reserva. A necessidade de ajustar o 

trabalhador ao trabalho em sua forma capitalista, de superar a resistência natural 

intensificada pela tecnologia mutável e alternante, relações sociais antagônicas e a 

sucessão de gerações, não termina com a “organização cientifica do trabalho”, mas 

se torna um aspecto permanente da sociedade capitalista (BRAVERMAN, 1981, p. 

124). 

 

A maneira como o processo de trabalho é diluído no modo de produção capitalista faz 

parte dessa forma de gerência que considera o trabalhador como um mero “fator de produção” 

no processo de acumulação. O trabalho realizado de forma parcelada possibilita ao capitalista 

acompanhar e controlar individualmente as tarefas distribuídas entre os trabalhadores e 

também apoderar-se de todo o processo de trabalho (BRAVERMAN, 1981). 

Portanto, o trabalhador, nessa perspectiva, é reduzido ao nível de um instrumento do 

processo produtivo. Segundo Braverman (1981), “[...] a gerência não está interessada na 

pessoa do trabalhador, mas no trabalhador como ele ou ela são utilizados no escritório, na 

fábrica [...], esse modo de encarar o ser humano é, do ponto de vista gerencial, [...] a base de 

todo cálculo” (p. 156). Dessa forma, “[...] o ser humano é considerado nesse caso como um 

mecanismo articulado por dobradiças, juntas e mancais de esfera” (p.156).  

Essa tentativa de conceber o trabalhador como uma máquina para todos os fins, 

operada pela gerência, é um dos muitos modos assumidos para o mesmo alvo: o 

deslocamento do trabalho como o elemento subjetivo do processo de trabalho e sua 

transformação num objeto. No caso, toda operação de trabalho, reduzida ao seu 

mínimo movimento, é concebida pela gerência e pessoal da engenharia humana, 

projetada, medida, ajustada com adestramento e padrões de desempenho – 

inteiramente de antemão (BRAVERMAN, 1981, p.157). 

  

Outro aspecto que Braverman (1981) chama atenção diz respeito ao surgimento de 

escolas acadêmicas direcionadas ao estudo do trabalhador no que se refere ao 

aperfeiçoamento dos métodos de seleção, adestramento e motivação dos trabalhadores. A 

diferença entre as escolas e o movimento de gerência científica tange ao não interesse pela 

organização do trabalho em geral, “[...] mas pelas condições sob as quais o trabalhador pode 

ser induzido melhor a cooperar no esquema de trabalho organizado pela engenharia 

industrial” (p.125). 

Desse modo, a preocupação dessas escolas gira em torno de problemas da gerência 

que envolvem absenteísmo, relutância em relação ao ritmo de trabalho, negligência, restrições 

à produção, hostilidade à administração. Nesse sentido, o esforço dessas escolas consiste em 
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procurar “[...] modelo de trabalhadores e grupos de trabalho que produzam os resultados 

desejados pela gerência: habituação às condições de emprego oferecido na firma capitalista e 

desempenho satisfatório naquela base” (BRAVERMAN, 1981, p. 127). 

Percebemos assim como o capitalismo transformou toda a sociedade num grande 

mercado e conseguiu imputar um outro sentido ao processo de exploração da força de 

trabalho dos trabalhadores. Além de remodelar a estrutura ocupacional da indústria e 

promover mudanças na organização e gestão do trabalho, promove mudanças também na 

esfera privada da vida. Até mesmo a família, o indivíduo e suas necessidades sociais são 

subordinadas ao mercado e a essa lógica interminável em busca de lucratividade 

(BRAVERMAN, 1981). 

Gramsci (2001) realiza importante análise sobre o americanismo e fordismo,44 visto 

que estes contribuem para a configuração de um novo modelo de trabalhador conformado e 

adaptado a partir da combinação de força e consenso. Nas palavras do autor, “[...] a 

racionalização determinou a necessidade de elaborar um novo tipo de humano, adequado ao 

novo tipo de trabalho e de processo produtivo [...]” (p. 248).  

Assim sendo, com a finalidade de atender aos anseios da modernização da indústria 

com esse novo tipo de humano, os aspectos da vida social também são normatizados pelos 

processos produtivos. Desse modo, a produção assume um lugar central na sociedade. Como 

afirma Gramsci (2001, p. 247-248), “[...] a hegemonia nasce da fábrica e necessita apenas, 

para ser exercida, de uma quantidade mínima de intermediários profissionais da política e da 

ideologia”. 

Essas ponderações mostradas até aqui nos ajudam a compreender de que forma, de 

tempos em tempos, o capital se reinventa com novas estratégias para acumulação, mas 

mantendo suas bases. É nessa esteira que passam as mudanças engendradas pela crise dos 

anos 197045 e que vão atravessar a organização do trabalho, as formas de contratação e a 

                                                           
44 “Pode-se dizer, de modo genérico, que o americanismo e o fordismo resultam da necessidade imanente de 

chegar à organização de uma economia programática e que os diversos problemas examinados deveriam ser os 

elos da cadeia que marcam precisamente a passagem do velho individualismo econômico para a economia 

programática: estes problemas nascem das várias formas de resistência que o processo de desenvolvimento 

encontra em sua evolução [...]” (GRAMSCI, 2001, p. 241). 
45 “A profunda recessão de 1973, exacerbada pelo choque do petróleo, evidentemente retirou o mundo capitalista 

do sufocante torpor da ‘estagflação’ (estagnação da produção de bens e alta inflação de preços) e pôs em 

movimento um conjunto de processos que solaparam o compromisso fordista. Em consequência, as décadas de 

70 e 80 foram um conturbado período de reestruturação econômica e de reajustamento social e político. No 

espaço social criado por todas essas oscilações e incertezas, uma série de novas experiências nos domínios da 

organização industrial e da vida social e política começou a tomar forma. Essas experiências podem representar 

os primeiros ímpetos da passagem para um regime de acumulação inteiramente novo, associado com um sistema 

de regulamentação política e social bem distinta” (HARVEY, 2014). 
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gestão do trabalho. Muitas dessas mudanças permanecem até os dias de hoje e outras foram 

aprofundadas aparecendo tanto no âmbito privado quanto no público.  

O capitalismo, pois, passou por transformações ao longa da história e tais 

transformações engendraram mudanças nos mais diversos aspectos da vida social: “[...] 

processos de trabalho, hábitos de consumo, configurações geográficas e geopolíticas, poderes 

e práticas do Estado etc” (HARVEY, 2014, p. 117). Contudo, não houve alteração em uma 

condição: a produção voltada para obtenção de lucros. Desse modo, o principal organizador 

da vida econômica da sociedade baseia-se nessa condição (HARVEY, 2014).  

Harvey (2014) aponta duas áreas de dificuldades em que o sistema capitalista precisa 

ter atenção para que continue garantindo a viabilidade dos lucros e do sistema. A primeira diz 

respeito às “[...] qualidades anárquicas dos mercados de fixação de preços, e a segunda deriva 

da necessidade de exercer suficiente controle sobre o emprego da força de trabalho para 

garantir a adição de valor na produção [...]” (HARVEY, p. 118, 2014). Dessa forma, será 

possível ao sistema a manutenção de seus objetivos e seus lucros.  

Desse modo, na primeira área entende-se que é preciso algum tipo de intervenção, 

especialmente do Estado, de modo a compensar as falhas do mercado já que este não dá conta 

por si só de evitar concentrações de poder de mercado, privilégios de monopólios, 

fornecimento de bens coletivos e etc. O segundo ponto, refere-se à apropriação do trabalho 

pelo capitalista de maneira que o trabalhador não tome decisões sobre seu trabalho, mas, ao 

contrário, deve estar submetido a uma disciplina e controle desse trabalho, sem questionar 

sobre a apropriação de sua força de trabalho (HARVEY, 2014). Nas palavras de Harvey 

(2014): 

A disciplinação da força de trabalho para os propósitos de acumulação de capital – 

um processo a que vou me referir, de modo geral, como “controle do trabalho” – é 

uma questão muito complicada. Ela envolve, em primeiro lugar, alguma mistura de 

repressão, familiarização, cooptação e cooperação, elementos que têm de ser 

organizados não somente no local de trabalho como na sociedade como um todo. A 

socialização do trabalhador nas condições de produção capitalista envolve o controle 

social bem amplo das capacidades físicas e mentais (p. 119). 

  

É nesse sentido que se desdobram, a partir do desenvolvimento das forças produtivas e 

da industrialização, novos mecanismos de controle da força de trabalho. O fordismo, criado 

por Henry Ford,46 é exemplo desse movimento que abarca as inovações tecnológicas e 

                                                           
46 “A data inicial simbólica do fordismo deve por certo ser 1914, quando Henry Ford introduziu seu dia de oito 

horas e cinco dólares como recompensa para os trabalhadores da linha automática de montagem de carros [...]. 

Mas o modo de implantação geral do fordismo foi muito mais complicado do que isso” (HARVEY, 2014, p. 

121). “O modo como o sistema fordista se estabeleceu constitui, com efeito, uma longa e complicada história 

que se estende por quase meio século. Isso dependeu de uma miríade de decisões individuais, corporativas, 
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organizacionais voltadas para o incremento da produtividade. Segundo Harvey, o diferencial 

trazido por Ford era “[...] sua visão, seu reconhecimento explícito de que produção de massa 

significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma 

nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia 

[...]” (HARVEY, p. 121, 2014). 

O fordismo, enquanto regime de acumulação, chegou à maturidade a partir do pós-

guerra em 1945 em que houve um período de expansão com crescimento econômico e 

elevação do padrão de vida nos países capitalistas centrais. Aliado ao keynesianismo,47 o 

capitalismo obteve êxito no seu processo de acumulação e expansão. Todavia, a expansão do 

capital nesse período não foi realizada pela simples vontade do mercado, mas, ao contrário, 

teve a participação do Estado como um ator importante que assumiu novos papéis no processo 

de desenvolvimento capitalista. Além disso, “[...] o capital corporativo teve de ajustar as velas 

em certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha da lucratividade segura; e o 

trabalho organizado teve de assumir novos papéis e funções relativos ao desempenho nos 

mercados de trabalho e nos processos de produção” (HARVEY, 2014: p.125).  

Desse modo, o Estado desempenhou uma série de funções e obrigações que garantisse 

o controle dos ciclos econômicos associados a políticas fiscais e monetárias que pudessem 

favorecer a produção e o consumo de massa. Houve investimento público em áreas como 

transporte, saúde, habitação, seguridade social, numa perspectiva de garantir a capacidade 

lucrativa do capital e reprodução da força de trabalho, bem como, de um certo consenso entre 

as diferentes frações da classe trabalhadora (HARVEY, 2014). Portanto, “[...] o fordismo 

dependia da assunção pela nação-Estado [...] de um papel muito especial no sistema geral de 

regulamentação social” (idem, p.130).  

Harvey (2014) destaca ainda que o fordismo foi mais que um mero sistema de 

produção em massa, mas ele era um “modo de vida total”. Afirma que a “[...] produção em 

massa significava padronização do produto e consumo de massa, o que implicava toda uma 

nova estética e mercadificação da cultura [...]” (p. 131). Um exemplo curioso dessa afirmação 

que o autor faz diz respeito ao seu relato sobre a participação de assistentes sociais na 

estratégia de Ford em moldar os trabalhadores dentro da perspectiva de consumo e 

                                                                                                                                                                                     
institucionais e estatais, muitas delas escolhas políticas feitas ao acaso ou respostas improvisadas às tendências 

de crise do capitalismo, particularmente em sua manifestação na Grande Depressão dos anos 30” (p. 122). 
47 De acordo com Behring e Boschetti (2011), John Maynard Keynes (1883-1946) “em seu clássico livro Teoria 

geral do emprego, do juro e da moeda, publicado em 1936, defendeu a intervenção estatal com vistas a reativar a 

produção. Ele se referia a uma maior intervenção do Estado na economia [...]. Ele propugnava a mudança da 

relação do Estado com o sistema produtivo e rompia parcialmente com os princípios do liberalismo (p.83)”. 
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comportamento esperados pela empresa.48 Apesar dessa primeira experiência de Ford não ter 

ido adiante, como pontua Harvey, mostra-se, no entanto, como uma significativa tendência de 

controle da força de trabalho tanto dentro quanto fora do espaço de trabalho. 

Contudo, a partir da década de 1970 esse modelo de acumulação já não responde mais 

aos anseios e às necessidades do capital. Nem o modelo fordista nem o keynesianismo dão 

conta mais de conter as contradições inerentes ao capitalismo. 

Essa conjuntura abriu espaço para outras formas de organização industrial e da vida 

social e política. Desse modo, a busca pela reestruturação econômica envolveu novas 

experiências que pudessem levar a um outro regime de acumulação49 que garantisse 

produtividade e lucratividade ao capital. Harvey conclui então que a acumulação flexível é 

esse novo regime em oposição ao fordismo (HARVEY, 2014). Nas palavras do autor:  

Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, 

dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de 

produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 

financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 

inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve 

rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores 

como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no 

chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais completamente novos 

em regiões até então subdesenvolvidas [...] (HARVEY, p. 140, 2014). 

 

Sendo assim, a acumulação flexível vai proporcionar uma reestruturação na produção 

e organização da produção. O mercado de trabalho também sofre alterações, com regimes de 

contratos mais flexíveis que submetem os trabalhadores a um tipo de trabalho temporário ou 

subcontratado. Além disso, há o enfraquecimento dos movimentos sindicais. Tal fato 

corrobora ainda mais para o espraiamento dessas novas formas de contrato. Segundo Harvey 

(2014), “[...] a transformação da estrutura do mercado de trabalho teve como paralelo 

mudanças de igual importância na organização industrial” (p.145). 

Desse modo, para atender a rapidez desse novo tempo flexível, a produção não é mais 

realizada em massa, mas em quantidades menores; a durabilidade do produto é reduzida para 

garantir tempo de giro no consumo; novas tecnologias produtivas e novas formas 

organizacionais são utilizadas para garantir a aceleração do tempo de giro na produção 

(HARVEY, 2014). 

                                                           
48 Segundo Harvey (2014), “[...] em 1916, Ford enviou um exército de assistentes sociais aos lares dos seus 

trabalhadores ‘privilegiados’ (em larga medida imigrantes) para ter certeza de que o ‘novo homem’ da produção 

de massa tinha o tipo certo de probidade moral, de vida familiar e de capacidade de consumo prudente (isto é, 

não alcoólico) e ‘racional’ para corresponder às necessidades e expectativas da corporação” (p. 122).  
49 Harvey (2014, p. 117) afirma, de forma resumida, o seguinte: “[...] um regime de acumulação ‘descreve a 

estabilização, por um longo período, da alocação do produto líquido entre consumo e acumulação; ele implica 

alguma correspondência entre a transformação tanto das condições de produção como das condições de 

reprodução de assalariados’”. 
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Outrossim, há mudanças substantivas na relação do Estado com o capital tornando-o 

um credor importante numa época de acumulação flexível do capital. Contudo, isso não quer 

dizer que o “[...] intervencionismo estatal tenha diminuído de modo geral, visto que, em 

alguns aspectos – em particular no tocante ao controle do trabalho -, a intervenção do Estado 

alcança hoje um grau bem mais fundamental” (HARVEY, 2014, p.161). 

Vale aqui pontuar três características do novo regime de acumulação capitalista 

mencionadas por Harvey (2014) que nos ajudam a compreender que, ainda que seja sob a 

forma de acumulação flexível, o capitalismo mantém suas bases. O primeiro refere-se à 

afirmação de que o capitalismo é orientado para o crescimento, pois, dessa forma, garantem-

se os lucros e a acumulação do capital. Para isso, não há preocupação com as consequências 

sociais, políticas, geopolíticas ou ecológicas. O segundo ponto destaca que o crescimento está 

ancorado na exploração do trabalho na produção. Por esse motivo, o controle do trabalho é 

fundamental para a perpetuação do capitalismo. Nas palavras do autor (2014), “[...] como o 

controle do trabalho é essencial para o lucro capitalista, a dinâmica da luta de classes pelo 

controle do trabalho e pelo salário de mercado é fundamental para a trajetória do 

desenvolvimento capitalista” (p. 166). Por fim, a última característica afirma que o 

capitalismo é “[...] tecnológico e organizacionalmente dinâmico”, uma vez que a necessidade 

de inovação organizacional e tecnológica corroboram para a conservação da ordem do capital. 

O toyotismo,50 surgido como expoente desse movimento de flexibilização do aparato 

produtivo e organizacional, é exemplo dessas transformações em torno do incremento da 

acumulação do capital e das mudanças no mundo do trabalho. Segundo Antunes (2015), 

O toyotismo penetra, mescla-se ou mesmo substitui o padrão fordista dominante, em 

várias partes do capitalismo globalizado. Vivem-se formas transitórias de produção, 

cujos desdobramentos são também agudos, no que diz respeito aos direitos do 

trabalho. Estes são desregulamentados, são flexibilizados, de modo a dotar o capital 

do instrumental necessário para adequar-se à sua nova fase. Direitos e conquistas 

históricas dos trabalhadores são substituídos e eliminados do mundo da produção. 

Diminui-se ou mescla-se, dependendo da intensidade, o despotismo taylorista, pela 

participação dentro da ordem e do universo da empresa, pelo envolvimento 

manipulatório, próprio da sociabilidade moldada contemporaneamente pelo sistema 

produtor de mercadorias (ANTUNES, 2015, p.34). 

 

Desse modo, a flexibilização substitui os processos rígidos e de produção em massa do 

fordismo. A lógica do mercado cria novas formas de gestão de força de trabalho. Aparecem os 

Círculos de Controle de Qualidade (CCQ), a “gestão participativa”, a busca pela “qualidade 

                                                           
50 Modelo japonês criado pelo engenheiro Ohno da fábrica da Toyota (sendo chamado também de Ohnismo), que 

proporcionou uma revolução técnica na indústria japonesa e se espraiou pelo mundo (ANTUNES, 2015).  
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total”, entre outros, como forma de garantir a produtividade nesse novo estágio do processo 

de produção capitalista (ANTUNES, 2015). 

Além disso, esse modelo também requer a “polivalência” do trabalhador cuja 

capacidade compreende o fato do trabalhador operar várias máquinas ao mesmo tempo. Outro 

ponto importante é que o trabalho passa a ser feito em equipe requerendo dos trabalhadores 

um outro perfil dentro da organização do trabalho. Dessa forma, atende-se “[...] às exigências 

mais individualizadas de mercado, no melhor tempo e com melhor ‘qualidade’” (ANTUNES, 

2015, p.45).  

A flexibilidade requerida do trabalhador no desenvolvimento de suas funções no 

processo produtivo também requer que a flexibilização seja extensiva aos tipos de contratação 

desses trabalhadores. Ou seja, trabalho flexível associado a direitos flexíveis. Nas palavras de 

Antunes (2015), “[...] o toyotismo estrutura-se a partir de um número mínimo de 

trabalhadores, ampliando-os, através de horas extras, trabalhadores temporários ou 

subcontratação, dependendo das condições do mercado” (p.47). Portanto, a redução do 

quantitativo de trabalhadores e a realização de horas extras são elementos centrais desse 

modelo de produção, como forma de maximização de lucratividade. 

Esse cenário também é marcado por uma subordinação do movimento sindical 

(japonês) ao sindicalismo de empresa. Dessa forma, os trabalhadores são subordinados à 

lógica empresarial. No caso da Toyota, essa condição propiciou ainda mais ganhos para a 

empresa. Segundo Antunes (2015), na associação entre repressão e cooptação, “[...] o 

sindicalismo de empresa teve, como contrapartida à sua subordinação patronal, a obtenção de 

emprego vitalício para uma parcela de trabalhadores e também ganhos salariais decorrentes da 

produtividade” (p.44). Assim, fomentaram esse sindicalismo “manipulado e cooptado”. 

Antunes (2015) sinaliza que essa lógica do modelo toyotista envolve elementos 

importantes como a diminuição das hierarquias, redução do despotismo fabril, maior 

“participação” do trabalhador na concepção do processo produtivo, que engendram 

trabalhadores que consentem com tais práticas de gestão da força trabalho. Nas palavras do 

autor,  

A subsunção do trabalhador àquele veiculado pelo capital, a sujeição do ser que 

trabalha ao “espírito” Toyota, à “família” Toyota, é de muito maior intensidade, é 

qualitativamente distinta daquela existente na era do fordismo. Esta era movida 

centralmente por uma lógica mais despótica; aquela, a do toyotismo, é mais 

consensual, mais envolvente, mais participativa, em verdade mais manipulatória (p. 

53). 

 

 Desse modo, sob a perspectiva da suposta participação na elaboração e nas decisões 

importantes do processo do trabalho, os trabalhadores aceitam e se envolvem de forma 
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consentida nessa lógica. Contudo, tais decisões não dependem e não pertencem aos 

trabalhadores. A lógica toyotista é voltada exclusivamente para o capital e para sua 

produtividade. Segundo Antunes (2015), “[...] o estranhamento próprio do toyotismo é aquele 

dado pelo ‘envolvimento cooptado’, que possibilita ao capital apropriar-se do saber e do fazer 

do trabalho” (p.54).  

 Esses incipientes traços do modelo toyotista japonês que procuramos elencar nesse 

texto servem-nos para ilustrar as modificações na gestão do trabalho em âmbito mundial, mas 

que em algum momento da história do capitalismo vai se estender aos países de capitalismo 

dependente e resvalar nos modelos adotados nesses países tanto na esfera privada quanto 

pública. 

Há que se destacar também que a década de 1980 foi permeada por mudanças 

significativas no mundo do trabalho que abrangem a inserção na estrutura produtiva dos 

países capitalistas avançados. Ademais, os avanços tecnológicos no âmbito da automação, 

robótica e microeletrônica passaram a permear a indústria e suas relações de trabalho e 

produção (ANTUNES, 2015). 

A reestruturação produtiva, como pudemos ver, onera demasiadamente a classe 

trabalhadora, visto que retira direitos conquistados no período de constituição do Estado de 

Bem-Estar Social, nos países capitalistas centrais, e de política desenvolvimentista, nos países 

capitalistas dependentes. No contexto do capitalismo avançado, ocorre uma múltipla 

processualidade, segundo Antunes (2015), que implica numa desproletarização do trabalho 

industrial fabril, ou seja, uma diminuição da classe operária fabril, mas também há uma 

ampliação do assalariamento no setor de serviços. A incorporação do trabalho feminino ao 

mundo operário é um fator que implica na heterogeneização do trabalho. Aliado a isso há uma 

intensa subproletarização marcada pelo aumento do trabalho parcial, temporário, 

subcontratado. Como resultado de todos esses elementos de transformação do mundo do 

trabalho encontramos a expansão do desemprego estrutural que atinge o mundo como um 

todo, conforme o autor (ANTUNES, 2015, p.61-62):  

Pode-se dizer, de maneira sintética, que há uma processualidade contraditória que, 

de um lado, reduz o operariado industrial e fabril; de outro, aumenta o 

subproletariado, o trabalho precário e o assalariamento no setor de serviços. 

Incorpora o trabalho feminino e exclui os mais jovens e os mais velhos. Há, 

portanto, um processo de maior heterogeneização, fragmentação e complexificação 

da classe trabalhadora.  

 

Além disso, o autor (2015) destaca também que nesse cenário é possível perceber um 

processo de intelectualização do trabalho manual no qual o trabalhador não é mais o 
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responsável direto por transformar o objeto, mas sim aquele que supervisiona o trabalho por 

meio de máquinas computadorizadas.  Em paralelo a isso, porém, num sentido oposto, há um 

processo de desqualificação (e subproletarização) no qual superqualificam os trabalhadores 

em alguns ramos produtivos, mas desqualificam em outros, conferindo assim o que Antunes 

(2015) chama de processualidade contraditória e multiforme.  

Isto posto, conclui que “[...] nem o operariado desaparecerá tão rapidamente e, o que é 

fundamental, não é possível perspectivar, nem mesmo num universo distante, nenhuma 

possibilidade de eliminação da classe-que-vive-do-trabalho” (ANTUNES, 2015, p. 75).51 

Dessa forma, o que se tem e se vê são estratégias que transformam o trabalhador num mero 

executor de tarefas no processo de trabalho.  

É preciso que se diga de forma clara: desregulamentação, flexibilização, 

terceirização, bem como todo receituário que se esparrama pelo “mundo 

empresarial”, são expressões de uma lógica societal onde o capital vale e a força 

humana de trabalho só conta enquanto parcela imprescindível para a reprodução 

desse mesmo capital. Isso porque o capital é incapaz de realizar sua autovalorização 

sem utilizar-se do trabalho humano. Pode diminuir o trabalho vivo, mas não eliminá-

lo. Pode precarizá-lo e desempregar parcelas imensas, mas não pode extingui-lo 

(ANTUNES, 2015, p. 226).  

 

Importa dizer que esse cenário de transformações no mundo do trabalho não ocorreu 

somente nos países capitalistas centrais. No Brasil dos anos 1990 ocorreu também a 

reestruturação produtiva ocasionando mudanças “[...] tanto no plano da organização 

sociotécnica da produção quanto nos processos de reterritorialização e desterritorialização da 

produção” (ANTUNES, 2015, p. 125).  

De acordo com Antunes (2015), foi a partir desse período que se iniciou no país 

influxos do receituário da acumulação flexível e do toyotismo. Dessa forma, o fordismo que 

até então vigia nos processos de produção recebeu as primeiras influências da reestruturação 

produtiva que já estava em vigor nos países do capitalismo avançado.  

A necessidade de elevação da produtividade dos capitais em nosso país deu-se, 

desde fundamentalmente o início dos anos 1990, através da reorganização 

sociotécnica da produção, da redução do número de trabalhadores, da intensificação 

da jornada de trabalho dos empregados, do surgimento dos CCQs (Círculos de 

Controle de Qualidade) e dos sistemas de produção just-in-time e kanban, dentre 

outros elementos da lógica simbiótica do toyotismo flexibilizado (ANTUNES, 2015, 

p. 126). 

 

Além disso, embora esse tenha sido um período de adensamento da era da 

“informatização do trabalho” com avanço de tecnologias, foi e continua sendo até os dias de 

                                                           
51 Antunes utiliza essa expressão como sinônimo de classe trabalhadora. “Ao contrário de autores que defendem 

o fim do trabalho e o fim da classe trabalhadora, esta expressão pretende enfatizar o sentido contemporâneo da 

classe trabalhadora (e do trabalho)” (ANTUNES, 2015, p. 234). 
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hoje um momento de “informalização do trabalho”. Novas modalidades de contratação foram 

implementadas num claro processo de destituição dos direitos trabalhistas. Por esse motivo, 

nessa época, há um aumento importante de contratação para trabalhos temporários, sem 

vínculo empregatício e sem registro formalizado. Vemos, portanto, um quadro de ampliação 

dos níveis de desemprego, precarização demasiada, rebaixamento de salários e perda de 

direitos (ANTUNES, 2015, p. 127). 

Nessa mesma esteira, temos outras áreas que também sofreram os impactos dessa 

reestruturação, vinculada à lógica do capital - especificamente à ideologia neoliberal - que se 

espraia no país, principalmente, a partir dos anos 1990. Desse modo, temos um cenário no 

qual “[...] os serviços públicos, como saúde, energia, educação, telecomunicações, 

previdência etc. também sofreram [...] um significativo processo de reestruturação, 

subordinando-se à máxima da mercadorização, que vem afetando fortemente os trabalhadores 

do setor estatal e público” (ANTUNES, 2015, p. 128). 

Como vimos, o Estado possui uma estreita relação com o mercado e a todo tempo não 

se absteve de participar de processos importantes que favorecessem os ciclos de acumulação 

do capital. Nesse sentido, as transformações engendradas no âmbito da produção não estão 

dissociadas do Estado visto que o mercado necessita do arrimo estatal para ter êxito em seus 

propósitos.  

Por esse motivo, entendemos que é fundamental o estudo das alterações no mundo do 

trabalho a partir das necessidades fincadas pelo capital no seu processo de acumulação. A 

lógica da gerência da força de trabalho espraia-se para os mais diferentes espaços na 

sociabilidade burguesa. Assim, a gestão, o controle e a organização da força de trabalho 

passam a ser preocupações que não se limitam ao espaço privado, mas também aos espaços 

públicos. Os serviços públicos também incorporam a lógica privatista e passam a ser regidos 

pela lógica do mercado na qual tudo vira mercadoria. 

Ademais, a particularidade brasileira na condução e assimilação dessa reestruturação 

produtiva engendra uma especificidade nessa realidade que está vinculada a sua inserção 

periférica e dependente, como dissemos anteriormente, em relação ao capitalismo mundial. 

Dessa forma, o desenvolvimento do capital, a organização do trabalho e a atuação do Estado 

são distintas daquelas características dos países centrais do capitalismo. 

Nesse sentido, compreender as mudanças ocorridas no Brasil, após os anos 1990, a 

partir da contrarreforma do Estado é relevante para análise que se quer fazer nesse estudo 

tendo em vista que tal movimento provocou transformações importantes nos modelos de 

gestão e controle da força de trabalho das instituições vinculadas ao Estado. 
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Esse debate possui estreita relação com o nosso objeto de estudo, por isso, no próximo 

capítulo, propomo-nos a aprofundar a discussão sobre a contrarreforma do Estado brasileiro a 

fim de entender e problematizar como a lógica gerencialista invade as instituições públicas 

balizada pelo discurso neoliberal. 
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CAPÍTULO II – CONTRARREFORMA DO ESTADO E GERENCIALISMO: 

REFLEXÕES SOBRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

 

Nesse capítulo, propomo-nos a fazer uma reflexão acerca da contrarreforma do Estado, 

a partir dos anos 1990, e seus impactos na conjuntura brasileira, especialmente nas 

instituições que estão sob a gestão do Estado. 

A lógica gerencial torna-se nesse cenário uma realidade para o setor público, – 

influenciado pelos processos de reestruturação produtiva do setor privado, abordados no 

capítulo anterior e com isso novas conformações vão surgindo como estratégia para gerir a 

força de trabalho e para a organização e planejamento das ações e serviços do setor público. 

Em um contexto de avanço do ideário neoliberal,52 a alternativa encontrada pelo Estado – 

cujas ações são atravessadas por interesses de classes e suas diferentes frações - é aquela que 

melhor atende às necessidades do capital, enxugando recursos para a área social e setores 

estratégicos. Contudo, a incorporação da lógica gerencial apresenta-se, nos discursos oficiais, 

como uma resposta encontrada para supostamente melhorar a eficácia e eficiência53 do setor 

público, enxugar gastos desnecessários e extinguir a burocracia54 arraigada nas suas 

instituições. 

Compreender as circunstâncias que envolvem esse processo de contrarreforma e como 

a lógica gerencial penetrou nas instituições públicas, bem como desvendar as principais 

características da administração pública brasileira são tarefas que almejamos alcançar nesse 

capítulo e que nos ajudará a refletir melhor sobre o presente objeto de pesquisa tendo em vista 

que pretendemos nos aproximar das produções no âmbito do Serviço Social acerca do 

                                                           
52 O neoliberalismo nasceu após a Segunda Guerra Mundial como uma reação teórica e política contra o Estado 

intervencionista e de bem-estar, mas ganhou força a partir da crise no padrão de acumulação capitalista da 

década de 1970 (ANDERSON, 1995). 
53 Na administração, a “[...] eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto eficiência é 

uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo. (...) A eficiência é uma relação entre custos e 

benefícios. Assim, a eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou 

executadas (métodos), a fim de que os recursos sejam aplicados da forma mais racional possível (...) 

(CHIAVENATO, 1994, p. 70). 
54 Souza Filho (2013) faz uma análise crítica a partir do conceito usado por Weber e o redefine fazendo a 

seguinte sintetização/afirmação: “[...] a burocracia é a forma legítima de obter obediência de um grupo de 

pessoas e exercer o poder de classe para atingir objetivos voltados para a expansão capitalista, através do 

emprego econômico de recursos materiais e conceituais e do esforço humano coletivo, assim como da adequação 

desses recursos aos fins visados, que se expressam, também, pela necessidade de atender determinadas demandas 

da classe dominada” (p. 60).  
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gerencialismo no serviço público, especialmente no que diz respeito ao seu atravessamento na 

gestão da força de trabalho.55  

 

2.1 – Contrarreforma do Estado: elementos sobre a administração burocrática e 

gerencial 

  

É importante, inicialmente, contextualizar o cenário que atravessa o processo de 

contrarreforma do Estado brasileiro. Na esteira das transformações do mundo do trabalho, 

bem como, de todo movimento feito para recuperar a capacidade produtiva e de lucros do 

capital com a crise que assolou o mundo nos anos 1970, temos muitas mudanças na política 

econômica dos países do capitalismo avançado e, consequentemente, nos países da periferia 

do capitalismo. 

Vale lembrar que o processo de reestruturação produtiva, como apontamos no capítulo 

anterior, é intrínseco a essas mudanças da condução da política econômica voltada para 

atender aos interesses do capital. As mudanças ocorridas na gestão e no controle do trabalho 

fazem parte do “novo” rol de ideias que emerge com vitalidade na década de 1970. 

 A derrocada das ideias keynesianas com sua proposta de Estado forte e atuante em 

gastos sociais e interventor na parte econômica fez ressurgir as ideias neoliberais que foram 

cunhadas após a Segunda Guerra Mundial, mas que estavam adormecidas à espera do 

momento oportuno (ANDERSON, 1995). 

 Assim, com a crise que o capital encontrou pela frente a partir dos anos 1970 e com a 

credibilidade do Estado interventor colocada em xeque, as ideias neoliberais encontram 

espaço para se difundir56 e realizar suas primeiras experiências em território europeu. Óbvio 

que não tardou para cruzar o Oceano Atlântico e se espalhar pelo solo americano.57 Contudo, 

vale ressaltar que na América Latina o Chile, sob a ditadura de Pinochet iniciada em 1973, foi 

o primeiro laboratório do neoliberalismo no mundo. De acordo com Anderson (1995, p. 9), 

                                                           
55 É importante esclarecer que o gerencialismo não se reduz à gestão da força de trabalho, contudo nosso foco 

nesse trabalho refere-se a esse viés da lógica gerencial no serviço público. De toda forma, abordaremos, mesmo 

que de forma incipiente, as outras nuances do gerencialismo na administração pública. 
56 Nas palavras de Anderson (1995) sobre a influência do neoliberalismo em diferentes países: “Tudo que 

podemos dizer é que este é um movimento ideológico, em escala verdadeiramente mundial, como o capitalismo 

jamais havia produzido no passado. Trata-se de um corpo de doutrina coerente, autoconsciente, militante, 

lucidamente decidido a transformar todo o mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão 

internacional” (p.12). 
57 Segundo Anderson (1995, p. 3), “[...] o primeiro regime de um país de capitalismo avançado publicamente 

empenhado em pôr em prática o programa neoliberal” foi a Inglaterra no Governo Thatcher em sua eleição de 

1979. No ano seguinte, Reagan chegou à presidência dos Estados Unidos e também se mostrou disposto a seguir 

o modelo neoliberal. 
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“[...] o Chile de Pinochet começou seus programas de maneira dura: desregulação, 

desemprego massivo, repressão sindical, redistribuição de renda em favor dos ricos, 

privatização de bens públicos”. 

 Salvo a particularidade de cada país, tais ideias neoliberais foram tomando forma e 

assumindo o lugar de receituário a ser implantado nos países que quisessem o retorno do 

tempo de prosperidade e crescimento econômico dos “anos de ouro do capitalismo”.58 

 Desse modo, o receituário neoliberal incluía menor participação do Estado em gastos 

sociais (o chamado “Estado Mínimo”),59 privatização de empresas estatais, liberalização da 

economia, redução de direitos trabalhistas, tributação menor para grandes empresas, 

regramentos para taxas de juros e câmbio, dentre outras. Ou seja, as regras deveriam ser 

implementadas, pelo Estado, com intuito de favorecer os ganhos do mercado. A esse respeito, 

Paulani (2006) pontua: 

Controlar os gastos do Estado aparecia também como a única saída para driblar a 

inflação, que insistia em ficar em níveis indesejados. Um desdobramento do mesmo 

mote é a pregação pela privatização de empresas estatais, que passam a aparecer 

como sorvedouros indevidos de dinheiro público. As regras, normas e 

regulamentações de toda ordem que o Estado impunha ao funcionamento do 

mercado tinham de ser abolidas ou reduzidas ao máximo possível, para que a 

concorrência gerasse seus frutos em termos de maior eficiência e recuperação dos 

lucros. Era preciso restringir o Estado às suas funções mínimas: diligenciar pela 

manutenção das regras que permitem o jogo capitalista e produzir os bens públicos 

por excelência, ou seja, justiça e segurança. Finalmente, a crise que comprimia as 

margens de lucros tinha de ser amenizada com redução de gastos com pessoal e 

flexibilização da força de trabalho, uma vez que as garantias sociais conferidas a 

esta última tornavam-se agora um custo insuportável e inadmissível (p.76-77). 

 

 

Importa dizer que o neoliberalismo representa uma contrarreforma no sentido proposto 

por Coutinho (2012) a partir das análises de Gramsci.60 Apesar de se valerem do uso da 

palavra “reforma” para dar um tom aprazível às suas propostas, vale lembrar que, segundo 

Coutinho, a palavra “reforma” está vinculada às lutas empreendidas pela classe trabalhadora 

para transformação da sociedade e, por conseguinte, à luta por ampliação de direitos, proteção 

social, controle e limitação do mercado, etc. No entanto, com a adoção do termo “reforma” 

pelos neoliberais há uma ressignificação no sentido da palavra passando, assim, a expressar o 

oposto: cortes, restrições, supressão de direitos (COUTINHO, 2012).  

                                                           
58 “[...] Período de quase trinta anos em que a economia cresceu aceleradamente no mundo todo, com 

desemprego muito baixo e inflação reduzida” (PAULANI, 2006, p.72). Nesse período, prevaleceram as ideias 

keynesianas de Estado de bem-estar social aliadas ao regime fordista de produção em massa. 
59 Em uma perspectiva crítica, compreende-se que não se trata de uma minimização do Estado, mas sim um 

reordenamento de seu papel priorizando os interesses privados a partir da lógica neoliberal.  
60 Ver mais em Coutinho (2012). 
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Nesse sentido, os neoliberais apresentam-se como uma solução frente ao liberalismo 

puro e à social democracia “estatista”. São, portanto, nesse raciocínio, a “terceira via” e 

aqueles que atendem às exigências da modernidade e do progresso. Nas palavras de Coutinho 

(2012): 

Hoje, os ideólogos do neoliberalismo gostam de se apresentar como defensores de 

uma suposta “terceira via” entre o liberalismo puro e a social-democracia “estatista”, 

apresentando-se assim como representantes de uma posição essencialmente ligada às 

exigências da modernidade (ou, mais precisamente, da chamada pós-modernidade) 

e, portanto, ao progresso. A versão atual da ideologia neoliberal faz assim da 

reforma (ou mesmo da revolução, já que alguns gostam de falar de uma “revolução 

liberal”) a sua principal bandeira (p. 121). 

 

Vale lembrar que as deliberações do Consenso de Washington,61 ocorrido em 1989, 

trouxeram importantes impactos para a condução das políticas econômica e social nos países 

latino-americanos e, dessa forma, fomentaram a aplicação das medidas neoliberais nesses 

países. Segundo Tavares e Fiori (1993): 

[...] o Consenso de Washington é hoje um conjunto, abrangente, de regras de 

condicionalidades aplicadas de forma cada vez mais padronizada aos diversos países 

e regiões do mundo, para obter o apoio político e econômico dos governos centrais e 

dos organismos internacionais. Trata-se também de políticas macroeconômicas de 

estabilização acompanhadas de reformas estruturais liberalizantes (p. 18). 

 

Depois das primeiras experiências realizadas no Chile, Inglaterra e Estados Unidos, 

como apontamos acima, esse ideário neoliberal também foi adotado pelos países da América 

Latina. No Brasil, tais ideias começaram a ganhar visibilidade com a candidatura de Fernando 

Collor, contudo o ex-presidente não teve tempo hábil para explorar todas as possibilidades do 

receituário.62 Durante o governo Itamar, que assumiu após Collor ser deposto do cargo, 

ocorreram as primeiras mudanças a fim de inserir o país no circuito internacional de 

valorização financeira. Posteriormente, o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) teve 

mais tempo63 para implantar essas ideias e prosseguir promovendo mudanças ancoradas na 

cartilha neoliberal (PAULANI, 2006). 

É importante salientar que as disputas presidenciais ocorridas à época se deram, num 

primeiro momento, entre Collor e Lula. Collor, encampando um discurso “liberal-social” e 

                                                           
61 O Consenso reuniu economistas em Washington no Estados Unidos com intuito de fazer proposições de 

reformas econômicas de cunho neoliberal para América Latina como forma de superar a crise econômica dos 

anos 1970 e 1980 (TAVARES e FIORI, 1993). 
62 Fernando Collor de Mello foi afastado do cargo de Presidência da República em 1992 em virtude da 

instauração de processo de impeachment. Itamar Franco, vice-presidente, assumiu o governo pelos anos 

subsequentes. Vale lembrar que durante o governo Itamar Franco foi criado o plano Real apresentado como 

plano de estabilização para conter os altos níveis de inflação da época. O responsável pela criação do plano foi 

Fernando Henrique Cardoso. Tal fato viria a impulsionar sua futura candidatura à presidência da república 

(PAULANI, 2006). 
63 Ao todo foram 8 anos de governo, ou seja, duas gestões do governo FHC (1995-1998 e 1999-2002). 
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moralista de “caça ao marajás” e Lula com um discurso popular e democrático unido ao 

Partido dos Trabalhadores (PT). De tal disputa, Collor saiu vencedor das eleições de 1989.64 

Posteriormente, em 1994, a disputa se daria entre FHC, que fora Ministro da Fazenda 

(Governo Collor/Itamar) e criador do Plano Real, e novamente Lula. Mais uma vez, Lula 

perde a eleição e FHC é eleito com a promessa de modernizar o país, especialmente as 

instituições do Estado (PAULANI, 2006). 

Em que pesem as conquistas da Constituição Federal (CF) de 1988, nas quais houve 

participação popular e certa abertura democrática para o debate com a sociedade em alguns 

campos, o quadro de instabilidade política e econômica no qual se encontrava o país com a 

política do governo Collor e seu posterior impedimento corroborou o discurso neoliberal de 

equilíbrio das contas, contenção da inflação e crescimento econômico.   

 Esse contexto também favoreceu a vitória de FHC na disputa presidencial de 1994, e o 

colocou como um dos impulsionadores do modelo neoliberal no Brasil, ainda que não se 

declarasse como neoliberal, mas sim como um social-democrata.65 Em sua cartilha, tem-se a 

premissa de reformar o aparelho do Estado brasileiro que, na análise do governo à época, 

passava por uma séria crise. 

O Estado então é chamado a ser um regulador e defende-se a ideia de reorganização de 

sua estrutura administrativa. Mas não só isso, seu papel agora tange a assumir um novo lugar 

nessa conjuntura porque existe a necessidade de reduzir os gastos excessivos e desnecessários. 

Assim, a introdução do gerencialismo na lógica do Estado é a principal coluna da proposta de 

reformar o Estado, que aqui entendemos como uma contrarreforma, visto que reordenou o 

papel do Estado brasileiro por meio da redução de direitos da classe trabalhadora e suas 

diferentes frações. 

                                                           
64 “O discurso neoliberal no Brasil começou a se afirmar e a fincar raízes nas eleições presidenciais de 1989. 

Ainda atolado num problema inflacionário que parecia insolúvel, mas ao mesmo tempo esperançado com as 

conquistas expressadas na nova Constituição que fora elaborada um ano antes, o país ficou dividido entre o 

discurso ‘liberal-social’ de Collor e o discurso popular e democrático de Lula e do Partido dos Trabalhadores. 

Ecoando o arrazoado da desestatização da economia, que nascera no governo Figueiredo por conta das 

pendengas do capital nacional relativamente aos arranjos do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) 

advogando a necessidade da transparência e da austeridade nos gastos públicos e embrulhando tudo isso na 

pregação moralista da ‘caça aos marajás’, Collor vence as eleições e dita, para o próximo período, a agenda de 

transformações que ele pouco concretizaria” (PAULANI, 2006, p. 88).  
65 “Se os críticos, ao invés de distorcerem o que eu penso e proponho, percebessem que eu desejo reconstruir o 

Estado para permitir que se dê a guerra ao ‘apartheid social’, chegariam a outras conclusões. E este é o desafio, e 

a resposta a ele nada tem de neoliberal, mas sim de socialdemocrata. De uma socialdemocracia que funcione em 

uma sociedade de massas, com muita pobreza e marginalização cultural, baseada em uma economia de mercado 

já inserida, em larga medida, na economia globalizada e ainda incapaz de reduzir desigualdades” (CARDOSO, 

1994, p. 26-27).Ver mais em artigo “Reforma e Imaginação” escrito por Fernando Henrique Cardoso publicado 

originalmente pelo Folha de São Paulo em 1994 e republicado na série Estudos em Saúde Coletiva, n. 90, do 

Instituto de Medicina Social da Uerj em 1994. Disponível em http://site.ims.uerj.br/wp-

content/uploads/2017/05/SESC-090.pdf. Acesso em 27/12/18.  

http://site.ims.uerj.br/wp-content/uploads/2017/05/SESC-090.pdf.%20Acesso%20em%2027/12/18
http://site.ims.uerj.br/wp-content/uploads/2017/05/SESC-090.pdf.%20Acesso%20em%2027/12/18
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O processo de contrarreforma do Estado iniciado a partir dos anos 1990 no Brasil 

advém, portanto, do pacote neoliberal implantado com afinco no país nesse período, ainda 

que, no plano discursivo, as premissas neoliberais não fossem difundidas explicitamente. 

O principal expoente desse projeto da contrarreforma, em termos documentais, é o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), que fora criado em 1995, no 

governo Fernando Henrique Cardoso, pelo Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, do 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE).  

A promessa de resolver a burocracia entranhada no setor público que dificulta a 

prestação de serviços públicos com qualidade e combater os privilégios dos servidores que 

supostamente oneram o país vem acompanhada de um discurso bastante persuasivo do qual é 

fácil se encantar, considerando a histórica relação entre Estado e classes sociais, de muito 

autoritarismo e de captura do Estado pelas diversas frações da burguesia.  

Este “Plano Diretor” procura criar condições para a reconstrução da administração 

pública em bases modernas e racionais. No passado, constituiu grande avanço a 

implementação de uma administração pública formal, baseada em princípios 

racional-burocráticos, os quais se contrapunham ao patrimonialismo, ao 

clientelismo, ao nepotismo, vícios estes que ainda persistem e que precisam ser 

extirpados [...].  

É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administração pública que 

chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, 

voltada para o controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao 

cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições e 

que, portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado 

(PDRAE, 1995, p.6-7). 

 

A ideia de que o que é privado funciona melhor que o público conduz ao entendimento 

de que será mais proveitoso e inteligente a adoção da lógica privada também para os espaços 

públicos cujo gestor é o Estado. Contudo, esse discurso oculta que esse Estado é um Estado 

burguês, como abordamos no primeiro capítulo, e, portanto, suas ações são direcionadas para 

atendimento das demandas do capital (MARX, 2007). 

A argumentação em voga no PDRAE adota a perspectiva de que a crise brasileira dos 

anos 1980 refere-se a uma crise do Estado, porque este teria se desviado de suas funções 

básicas. Tal desvio do Estado, segundo o Plano, provocou um agravamento da crise fiscal 

com impactos nos níveis de inflação e a deterioração dos serviços públicos. Dessa forma, a 

“reforma” surge com um discurso para o necessário fortalecimento do Estado e da economia 

de mercado e com o fim de, supostamente, corrigir também desigualdades sociais a que a 

população está sujeita. Para seu idealizador, a crise do Estado é definida por três pontos 

fundamentais, a saber:  

(1) como uma crise fiscal, caracterizada pela crescente perda do crédito por parte do 

Estado e pela poupança pública que se torna negativa; (2) o esgotamento da 
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estratégia estatizante de intervenção do Estado, a qual se reveste de várias formas: o 

Estado do bem-estar social nos países desenvolvidos, a estratégia de substituição de 

importações no terceiro mundo, e o estatismo nos países comunistas, e (3) a 

superação da forma de administrar o Estado, isto é, a superação da administração 

pública burocrática (PDRAE, 1995, p. 10-11). 

 

Nesse sentido, a “reforma” é a resposta que o Estado precisa dar à crise vivenciada 

nesse momento e a administração pública gerencial, flexível e eficiente, é o caminho que 

precisa ser tomado para a superação de uma administração pública burocrática e para o 

fortalecimento do Estado. Por esse motivo, algumas propostas nesse quadro foram apontadas 

como inadiáveis: 

 

(1) ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas econômicas orientadas para o 

mercado, que acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a 

concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da competição 

internacional; (3) a reforma da previdência social; (4) a inovação dos instrumentos 

de política social, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor 

qualidade para os serviços sociais; e (5) a reforma do aparelho do Estado, com vistas 

a aumentar sua “governança”, ou seja, sua capacidade de implementar de forma 

suficiente políticas públicas (PDRAE, 1995, p. 11). 

 

Gradativamente, cada proposta dessa foi tomando forma e assumindo com mais ênfase 

o espaço nas instituições sob a gestão do Estado. Importa dizer que, apesar do Plano Diretor 

fazer uma diferenciação entre reforma do Estado e reforma do aparelho do Estado,66 na nossa 

compreensão, trata-se de um mesmo movimento amplo que abarca as instituições, estrutura 

organizacional e o papel do Estado nessa sociedade.67 

Assim sendo, a contrarreforma engendrou um cenário complexo que não atingiu 

somente a estrutura administrativa, mas também redefiniu a atuação do Estado no contexto 

nacional embasado no viés neoliberal. Em que pese a negação ao neoliberalismo no Plano 

Diretor feita por Bresser Pereira, o PDRAE segue os preceitos do modelo neoliberal. Segundo 

Behring (2008, p.185), “[...] existe, na verdade, uma forte contradição no discurso de Bresser, 

ao incorporar o raciocínio neoliberal em vários aspectos e ao mesmo tempo insistir em se 

distanciar dele, sobretudo quando se observa o conteúdo das mudanças em sua relação com a 

macroeconomia do Plano Real no Brasil [...]”. Além disso, “[...] após argumentar acerca de 

como o raciocínio da ‘reforma’ brasileira nada tem a ver com o neoliberalismo, ele conclui 

                                                           
66 Segundo PDRAE, “[...] a reforma do Estado é um projeto amplo que diz respeito às várias áreas do governo e, 

ainda, ao conjunto da sociedade brasileira, enquanto que a reforma do aparelho do Estado tem um escopo mais 

restrito: está orientada para tornar a administração pública mais eficiente e mais voltada para a cidadania” 

(PDRAE, 1995, p. 12). 
67 Segundo Behring (2008), “[...] o Plano Diretor vai muito além da reforma administrativa. Tratou-se de uma 

revisão do conceito de Estado e uma refundação da relação Estado-sociedade” (p.178). 
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que depois da grande crise dos anos 1980, está em construção um novo Estado: social-liberal” 

(p.185). 

Suas propostas revelam o tom ameaçador aos serviços públicos e à administração 

pública. A própria Constituição Federal de 1988 foi chamada no PDRAE como “retrocesso 

burocrático”. O que Bresser Pereira chama de retrocesso são: o suposto engessamento do 

Estado, a perda de autonomia do Poder Executivo sobre a estruturação de órgão públicos, a 

instituição do regime jurídico único para os servidores, a perda de flexibilidade na atribuição 

de normas às fundações e autarquias iguais às que regem a administração direta, entre outras. 

Sendo assim, na interpretação do autor, a Constituição representou um novo “populismo 

patrimonialista”.68 Nas palavras de Bresser Pereira:  

As ações rumo a uma administração pública gerencial são, entretanto, paralisadas na 

transição democrática de 1985 que, embora representasse uma grande vitória 

democrática, teve como um de seus custos mais surpreendentes o loteamento dos 

cargos públicos da administração indireta e das delegacias dos ministérios nos 

Estados para os políticos dos partidos vitoriosos. Um novo populismo 

patrimonialista surgia no país. De outra parte, a alta burocracia passava a ser 

acusada, principalmente pelas forças conservadoras, de ser a culpada da crise do 

Estado, na medida em que favorecera seu crescimento excessivo. A conjunção 

desses dois fatores leva, na Constituição de 1988, a um retrocesso burocrático sem 

precedentes [...] (PDRAE, 1995, p. 20-21). 

 

Nessa lógica, o resultado desse “retrocesso burocrático” foram dois: a reafirmação dos 

princípios da administração pública burocrática clássica com o consequente distanciamento da 

administração gerencial; e o estabelecimento de privilégios cujos exemplos são, no 

documento, a estabilidade dos servidores submetidos ao regime jurídico único e a 

aposentadoria com proventos integrais. 

Com base nessas colocações, podemos inferir que a distorção feita ao significado da 

Constituição para o país revela claramente quais os objetivos dessa “reforma” e em quais 

pilares ela se sustentou. Desse modo, negar sua vinculação ao modelo neoliberal é um 

contrassenso do idealizador do referido plano, na medida em que preconiza e prioriza ações 

que fortaleçam o âmbito privado em detrimento do público; em que demoniza o setor público 

e seus servidores como algo que onera demasiadamente o Estado e em que exime o Estado de 

gastos diretos com políticas sociais evocando organizações da sociedade para assumir esse 

papel.  

O neoliberalismo é, sem sombra de dúvidas, ainda hoje o princípio regulador das 

ações do Estado. A imperatividade de se ter um Estado forte que realizasse as intervenções 

econômicas necessárias para “ajustar as contas” e conter gastos sociais foi (e continua sendo) 

                                                           
68 Abordaremos o patrimonialismo na administração pública posteriormente. 
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a baliza desse modelo neoliberal. Não obstante, ao analisarmos criticamente, constata-se que a 

atuação desse Estado burguês está direcionada precipuamente para garantir os ciclos de 

acumulação de capital e amenizar os impactos da crise (que de tempos em tempos mostra seus 

sinais). 

Vários governos em todo o mundo tomaram o modelo neoliberal como referência, 

ainda que seu resultado não tenha sido tão exitoso como se almejava.69 Ainda assim, tal 

modelo ganhou espaço e força nos diversos países do mundo mesmo que em conjunturas e 

tempos distintos (ANDERSON, 1995). No Brasil, iniciou-se nos anos 1990 e, apesar da 

alternância e propostas diversas de governo,70 não houve rompimentos significativos com o 

modelo neoliberal. 

Nesse sentido, o PDRAE encontrou solo fértil no contexto brasileiro. A lógica 

privatista assume lugar crucial na esfera pública. A “reforma” tem de ser feita a fim de 

modernizar a administração pública que é perpetrada por princípios burocráticos. Tais 

princípios tornam a administração pública lenta e ineficiente, por isso há a necessidade da 

administração pública se tornar gerencial focando na qualidade e na produtividade do setor 

público. 

No discurso apresentado pelos defensores da “reforma” do Estado, a administração 

gerencial, assim, é voltada para o atendimento das demandas do cidadão-cliente, ou seja, 

aquele que paga impostos e que consome seus serviços. A ineficiência, a corrupção e o 

nepotismo patrimonialista - característicos da administração burocrática - precisam ser 

combatidos.  

A proposição de mudanças da gestão da força de trabalho no serviço público é outro 

ponto essencial que foi abordado no Plano Diretor a partir da prerrogativa de que a 

estabilidade dos servidores é algo prejudicial para o serviço público e inibe o “espírito 

empreendedor”. Além disso, o gasto com pessoal é justificativa para a realização de ajustes e 

diminuição de contratação. Dessa forma, na análise do Plano sobre a administração pública 

brasileira contempla-se, de um lado, a política de recursos humanos e as condições do 

mercado de trabalho e, de outro lado, três dimensões: (1) dimensão institucional-legal, (2) 

dimensão cultural e (3) dimensão gerencial. 

                                                           
69 Anderson (1995) aponta que em vários itens como deflação, lucros, empregos e salários o programa neoliberal 

obteve êxito. “Mas, no final das contas, todas estas medidas haviam sido concebidas como meios para alcançar 

um fim histórico, ou seja, a reanimação do capitalismo avançado mundial, restaurando taxas altas de 

crescimentos estáveis, como existiam antes da crise dos anos 70. Nesse aspecto, no entanto, o quadro se mostrou 

absolutamente decepcionante. Entre os anos 70 e 80 não houve nenhuma mudança – nenhuma – na taxa de 

crescimento, muito baixa nos países da OCDE. Dos ritmos apresentados durante o longo auge, nos anos 50 e 60, 

restam somente uma lembrança distante” (p. 6). 
70 O que abordaremos posteriormente. 
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Sobre a política de recursos humanos e mercado de trabalho, o Plano Diretor é incisivo 

ao afirmar que esta é a vulnerabilidade da administração pública em relação à crise fiscal e 

seus ajustes. Desse modo, o PDRAE é claro em sua afirmação de que a legislação trabalhista 

do setor público possui um caráter protecionista e, além disso, rígido em relação às formas de 

contratação de pessoal. 

Em sua interpretação, a estabilidade e o sistema de seleção de pessoal dificultam uma 

política de gestão de recursos humanos que valorize o desempenho profissional do servidor, 

bem como impede a melhoria de resultados e qualidade na prestação de serviços. 

A respeito das três citadas dimensões, temos o seguinte: a dimensão institucional-legal 

que está relacionada às dificuldades no ordenamento legal para imputar maior eficiência no 

aparelho do Estado e que implicaria numa reforma na legislação; a dimensão cultural que se 

refere à cultura burocrática presente em práticas clientelistas ou patrimonialistas; a dimensão-

gestão que se relaciona com a escolha de métodos, objetivos, valores, formas de seleção, 

execução e resultados da administração.  

Para alcançar os resultados previsto no Plano Diretor, a estratégia é fazer uma 

transição para que a “reforma” do Estado se espalhe nas direções/dimensões propostas. Dessa 

forma, no âmbito institucional-legal pretende-se uma reforma do sistema jurídico que daria 

legalidade a essas mudanças; no âmbito cultural almeja-se que aos poucos seja feita mudança 

da cultura burocrática para uma cultura gerencial; e, por fim, no âmbito da gestão, espera-se 

que ocorra a modernização da estrutura organizacional e dos métodos de gestão aperfeiçoando 

a gestão pública.  

Posto isso, sinalizamos as incongruências do Plano Diretor que, apesar de dissertar 

aparentes boas intenções para a administração pública brasileira e para resolver o problema da 

crise fiscal que assolava o país, não passou de uma estratégia para o reordenamento do papel 

do Estado – de um gestor a executor -, com forte precarização das políticas sociais por meio 

da redução de recursos para a área social e a transferência das ações de assistência para o 

denominado “terceiro setor”71 e nova conformação das relações de trabalho no âmbito do 

serviço público. Soma-se a isso a política econômica desenvolvida, que significou o 

                                                           
71 Em 1995 fora criado pelo Presidente da República, por meio do Decreto 1.366, o Programa Comunidade 

Solidária tendo como objeto “[...] coordenar as ações governamentais voltadas para o atendimento da parcela da 

população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas e, em especial, o combate à fome e à 

pobreza” (BRASIL, 1995, Art. 1º). Segundo o Decreto, as ações do Programa seriam desenvolvidas em parcerias 

entre o governo e as organizações da sociedade civil. Contudo, trata-se, numa perspectiva crítica, de uma 

transferência de recursos do governo para o “terceiro setor” utilizando a prerrogativa do trabalho voluntário.  O 

programa foi extinto em 2002.  
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favorecimento do capital facilitando a presença do setor privado em áreas antes exclusivas do 

setor público.72  

Ademais, Behring (2008) sinaliza que em relação à consolidação democrática a 

“reforma” mostrou que o caminho adotado foi a via tecnocrática e “decretista”, uma vez que 

não se dispuseram a entrar nas arenas de debate e negociação com a sociedade. Dessa 

maneira, foram forjadas aquelas citadas dimensões institucional-legal e cultural esvaziada de 

participação da sociedade e baseada numa cultura antidemocrática.  Nas palavras de Behring 

(2008, p. 212). 

Outro aspecto foi a forma tecnocrática e antidemocrática de condução, que se 

expressou pela dificuldade de conviver com o debate e a crítica, dentro das arenas 

onde estavam presentes sujeitos coletivos organizados. O recurso reiterado às 

medidas provisórias criou um ambiente onde a democracia foi quase retórica. Após 

este percurso, é possível adentrar em algumas expressões particulares desse processo 

que, volto a afirmar, tratou-se de uma verdadeira contrarreforma, dada sua natureza 

destrutiva e regressiva. 

 

Por conseguinte, muitas críticas foram tecidas à administração pública burocrática 

como aquela, que apesar de ter contribuído por um determinado tempo à administração 

pública da realidade brasileira, já não se adequaria mais ao contexto moderno que anseia por 

práticas modernas de gestão. Dessa forma, em virtude dessa suposta obsolescência da 

burocracia argumenta-se que a administração gerencial é o caminho ideal para resolver os 

problemas da administração pública.  

O PDRAE apresenta os tipos de administração pública: patrimonialista, burocrática e 

gerencial. Segundo o PDRAE, na administração pública patrimonialista temos: “[...] o 

aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, 

servidores, possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados prebendas. A res 

publica não é diferenciada das res principis. Em consequência, a corrupção e o nepotismo são 

inerentes a esse tipo de administração [...]” (p.15). Já a administração burocrática: “Surge na 

segunda metade do século XIX, na época do Estado liberal, como forma de combater a 

corrupção e o nepotismo patrimonialista. Constituem princípios orientadores do seu 

desenvolvimento a profissionalização, a ideia de carreira, a hierarquia funcional, a 

impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional-legal [...]” (p.15). Enquanto a 

administração gerencial: “Emerge na segunda metade do século XX, como resposta, de um 

lado, à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, e, de outro, ao desenvolvimento 

tecnológico e à globalização da economia mundial, uma vez que ambos deixaram à mostra os 

                                                           
72 Refiro-me à previsão de privatizações de empresas estatais e às parcerias público-privadas que são previstas no 

PDRAE. 
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problemas associados à adoção do modelo anterior. A eficiência da administração pública - a 

necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços, tendo o cidadão como 

beneficiário - torna-se então essencial” (p. 15-16). 

Nesse sentido, a administração pública gerencial resolveria várias questões, inclusive 

aquelas marcadas pelos traços de patrimonialismo e clientelismo ainda presentes na 

administração burocrática. A adoção de novos valores e métodos organizacionais poderia 

possibilitar um modelo novo e eficiente de gestão do serviço público. 

Cabe-nos, aqui, uma breve digressão sobre o patrimonialismo visto que o PDRAE 

coloca em oposição a administração pública gerencial e a patrimonialista, além da 

burocrática.  

O patrimonialismo é uma ordem administrativa73 que está intrinsecamente ligada à 

particularidade sócio-histórica brasileira. Ter tecido considerações a esse respeito no primeiro 

capítulo deste trabalho nos ajuda a entender como se deu esse processo e o lugar que o Brasil 

ocupa no capitalismo mundial. A aliança do Estado com a burguesia (burguesia comercial, 

industrial ou rural) e a revolução burguesa pela via não clássica marcam a história social, 

política, cultural, econômica do país e que também resvalam na administração pública 

brasileira. 

De acordo com Souza Filho (2013), a dimensão patrimonialista da administração 

pública brasileira abarca duas dimensões: uma que está atrelada à organização centralizada do 

poder central advinda da coroa portuguesa, em 1808; e outra que está estreitamente vinculada 

ao poder local, ou seja, tem ligação com as características próprias da ordem colonial 

brasileira, cujo poder dos proprietários rurais corroborou para o ordenamento legal e 

administrativo atribuído pela Coroa. Nas palavras de Souza Filho (2013), “[...] o 

patrimonialismo nas terras brasileiras, dessa forma, deitará raízes na estrutura do poder central 

e também na organização do poder local” (p.84). 

Isso significa que há um imbricamento importante entre a organização política-

administrativa que veio da coroa de Portugal e o poder local representado pelos proprietários 

rurais. Além disso, a burguesia comercial (majoritariamente portugueses) foi representante 

desse tipo de organização administrativa uma vez que junto aos proprietários rurais 

garantiram o ordenamento legal ditado pela Coroa à época. Essa articulação possibilitou a 

                                                           
73 Souza Filho (2013) coloca que “[...] do ponto de vista marxista, a ordem administrativa como superestrutura 

da sociedade sofre, de maneira geral, influência advinda das determinações oriundas das relações sociais de 

produção. Por outro lado, a ordem administrativa como instrumento de materialização da dominação de classe 

presente no Estado sofre as interferências da formação social específica” (p.82). 



74 

 

manutenção do patrimonialismo no Brasil durante muito tempo. Nas palavras de Souza Filho 

(2013): 

Por isso, consideramos fundamental sublinhar que a manutenção do patrimonialismo 

no Brasil não decorre apenas, nem sobretudo, da estrutura estamental do Estado 

centralizador, pois este tem de ir se burocratizando para atender às demandas da 

expansão capitalista e da construção da unidade nacional. Nem, tampouco, o 

patrimonialismo é produto do atraso de parte de nossa elite econômica. Na verdade, 

o patrimonialismo se mantém vivo devido, principalmente, à articulação que se 

efetiva, no início, sob batuta do Estado Patrimonial colonial, entre a burguesia 

comercial e os proprietários rurais, selando uma conciliação entre os interesses 

divergentes e visando realizar a dominação política no país (p. 85). 

 

Nesse sentido, é importante lembrar que, embora o Estado Patrimonial detenha o 

poder e esteja associado à burguesia comercial portuguesa no empenho em garantir seus 

interesses, não se deve descartar a relevância daqueles que em solo brasileiro possibilitavam 

alianças e engendravam condições para a exploração das riquezas desse país. Desse modo, os 

proprietários rurais cumpriram uma função primordial na estrutura político-administrativa do 

Brasil colônia (SOUZA FILHO, 2013). 

Ademais, a ausência de participação popular nesse processo é outro ponto que se 

destaca nas análises desse período. A conciliação de interesses internos e externos é marca 

expressiva dessa burguesia que, como apontamos no primeiro capítulo, não se preocupa com 

os interesses mais gerais da população, mas somente com aquilo que mantivesse seus 

privilégios. 

Por esse motivo, considerar a participação dos senhores rurais no desenvolvimento da 

ordem administrativa brasileira se faz relevante, pois estes se constituíram como base de 

poder político local no período imperial. Ademais, foram com as contradições74 dessa 

conjuntura histórica que se forjou o modelo da ordem administrativa com seus traços 

particulares. 

O entrelaçamento entre patrimonialismo e burocracia surge a partir da necessidade do 

Estado assumir princípios racionais-burocráticos que fortalecessem os interesses econômicos. 

Nesse período, o país estava passando por uma transição de economia a qual deixava de ser 

uma economia colonial para ser uma economia exportadora capitalista.  

O patrimonialismo no Brasil esteve presente durante o período imperial e da república 

velha enquanto ordem administrativa predominante. A burocracia, aliada ao patrimonialismo, 

                                                           
74 Souza Filho (2013) cita três contradições do Brasil nesse período a partir das análises de Prado Júnior. “A 

primeira é a contradição entre interesses da burguesia comercial, credora da grande lavoura, e os dos 

proprietários de terra – a nobreza da terra: latifundiários e senhores de engenho -, que são os devedores dessa 

burguesia. A segunda é a contradição étnica baseada na estrutura escravista colonial, que produziu o preconceito 

racial em relação ao negro e ao índio. A última [...] vincula-se aos abusos realizados pela ordem administrativa 

em relação à cobrança de impostos, ao recrutamento militar etc.” (p.88). 
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influenciou o nascimento, desenvolvimento e consolidação da administração pública 

brasileira num país marcado por sua inserção periférica e dependente e com traços da 

“revolução burguesa” não clássica. Souza Filho (2013) esclarece: 

 

Sendo assim, a gênese da ordem administrativa brasileira se funda no 

patrimonialismo e na burocracia, não porque se forja uma dicotomia entre “velho” e 

o “novo”, entre o “atraso” e o “moderno”, mas sim devido à necessidade de 

objetivar a dominação das classes dominantes (proprietários rurais e burguesia 

comercial) em nível local e nacional simultaneamente, a partir do momento em que 

ocorre a passagem da sociedade colonial para uma sociedade nacional, que implicou 

a existência de uma sistema tradicional escravista e de um sistema capitalista 

emergente articulados intensivamente. (p. 90).  

 

 Assim, a lógica patrimonialista não deixa de existir, mas ela está junto da burocracia 

fortalecendo os mecanismos de dominação. Nesse contexto brasileiro, a emergência das 

relações capitalistas associada ao caráter nacional do Estado vai exigir um novo tipo de 

dominação das elites brasileiras. Dessa forma, faz-se necessário a presença de um 

ordenamento racional-legal que garanta a expansão do capitalismo e a construção nacional. O 

Estado, portanto, deve possuir uma dimensão burocrática, mas que preserve privilégios e 

mantenha-se vinculado à tradição patrimonialista. 

 Dessa maneira, a dimensão burocrática da administração brasileira tem em sua gênese 

um caráter conservador marcado pela sua vinculação à tradição e à ordem senhorial. Nesse 

sentido, a burocracia brasileira “[...] nasce devido à necessidade de especialização apresentada 

pelo projeto de integração nacional e expansão da economia mercantil, porém se afasta da 

dimensão de impessoalidade requerida por uma estrutura efetivamente burocrática” (SOUZA 

FILHO, 2013, p. 91). 

Sob os ares que a revolução de 193075 provocou no país, com a industrialização e 

urbanização com a forte intervenção do Estado, a administração pública brasileira sofrerá 

incidências em sua conformação. Esse é um cenário em que o Estado se colocou como um 

impulsionador do processo de industrialização do país. A burguesia industrial assume como 

nova força na estrutura de poder e a oligarquia agrária perde sua hegemonia de dominação 

(SOUZA FILHO, 2013). 

É claro que a perda de hegemonia da oligarquia agrária não significou o rompimento 

de laços entre as burguesias. Até porque, como afirmamos com Fernandes (2006) no capítulo 

anterior, o arcaico e novo se articulam e convivem no mesmo espaço e tempo, apenas 

                                                           
75 Período em que Vargas assume o poder através de um golpe de Estado. Nesse período, “[...] intervenção 

estatal caracterizou-se pelo início da estruturação do chamado Estado desenvolvimentista”. “[...] foi o Estado 

que, a partir de 1930, impulsionou e estimulou o processo de desenvolvimento urbano-industrial e, em 

consequência, a ampliação das relações capitalistas [...]” (SOUZA FILHO, 2013, p.103). 
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conciliando interesses. Além disso, essas mudanças não provocaram encerramento de laços 

entre o patrimonialismo e a burocracia ainda que, nesse momento, estivesse em voga outro 

projeto político de sociedade. 

Nesse quadro, o Estado estruturou uma burocracia fortemente autoritária focada na 

expansão e desenvolvimento do capitalismo no país. Além disso, a estrutura burocrática do 

Estado também é ampliada e fortalecida tendo em vista o processo em curso de implantação e 

desenvolvimento das bases produtivas do capital no Brasil (SOUZA FILHO, 2013). 

 

Em outras palavras, nesse quadro, o Estado se fortalece para ser o protagonista 

central da expansão capitalista de base industrial, numa perspectiva de incorporação 

seletiva e regulada da classe operária, através de uma coalizão da oligarquia agrária 

com a burguesia industrial. Tal coalizão necessitará, para objetivar sua dominação, 

de uma ordem administrativa mantenedora de estrutura genética da administração 

pública brasileira (bifrontalidade), variando apenas em tonalidades: a burocracia 

passa a se sobrepor, paulatinamente, à dimensão patrimonialista, possuindo como 

característica central o autoritarismo e a negação da política (na medida em que 

identifica política como clientelismo – vê-se como estrutura racional e superior em 

termos administrativos em relação ao elementos patrimonialistas – e se desenvolve a 

partir de regimes ditatoriais (SOUZA FILHO, 2013, p.104). 

  

Dessa forma, a estrutura da administração pública continuou a ter seus dois eixos: a 

dimensão patrimonialista e a dimensão burocrática. Portanto, o período de industrialização e 

urbanização pelo qual passara o país tem relação direta com a ampliação da dimensão 

burocrática do Estado na ordem administrativa brasileira. 

 Um marco importante desse período foi a criação do Departamento Administrativo do 

Serviço Público (DASP)76 em 1938 criado para organizar e racionalizar o serviço público. 

Retomando o documento PDRAE (MARE, 1995), a partir daí a administração pública passou 

por um processo de racionalização que incluiu o surgimento das primeiras carreiras 

burocráticas e a tentativa de adoção de concursos públicos para ingresso no serviço público. 

Ademais, implicou numa ampla criação de normativas abrangendo definição de 

procedimentos para execução orçamentária, bem como, para política de recursos humanos. 

Desse modo, para a administração pública brasileira, o DASP representou o fortalecimento da 

estrutura burocrática no país com influência weberiana. Segundo Souza Filho (2013) a 

racionalidade burocrática descrita por Weber expressa-se da seguinte forma em relação à 

estrutura:  

                                                           
76 Souza Filho (2013, p. 108) sinaliza que “[...] o governo Vargas utilizará a expansão da burocracia – via DASP 

– como um dos elementos para viabilizar sua sustentação política, pois garantirá o controle da administração 

pública em suas mãos. Ou seja, a expansão da burocracia pública – via Dasp e seus braços nos estados (os 

chamados Daspinhos) – combinada com a nomeação de interventores dos estados contribuiu para o 

fortalecimento do poder central contra os poderes locais, numa perspectiva nitidamente centralista”. 
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a) princípios e competências fixas, mediante regras, leis ou regulamento 

administrativos;  

b) princípio da hierarquia de cargos e da sequência de instâncias, isto é, um sistema 

fixamente regulamentado de mando e subordinação das autoridades, com 

fiscalização das inferiores pelas superiores;  

c) baseada em documentos;  

d) pressupõe, em regra, uma intensa instrução da matéria;  

e) requisição do emprego da plena força de trabalho do funcionário, quando o cargo 

está plenamente desenvolvido, independentemente da carga horária fixada;  

f) realização da administração de funcionários de acordo com regras gerais, mais ou 

menos abrangentes, que podem ser apreendidas” (WEBER, 1999b, p. 198-200 apud 

SOUZA FILHO, 2013, p. 62-63).  

 

E, em relação ao quadro administrativo burocrático, a burocracia expressa-se da 

seguinte forma:  

a) são livres e obedecem às obrigações objetivas;  

b) são nomeados por uma hierarquia rigorosa;  

c) têm competências funcionais fixas;  

d) são contratados formalmente, através de seleção, segundo qualificação 

profissional, avaliada mediante prova e certificada através de diploma;  

e) são remunerados com salários em dinheiro;  

f) exercem o cargo como profissão única e principal;  

g) têm perspectiva de uma carreira;  

h) trabalham em separação absoluta dos meios administrativos e sem apropriação do 

cargo; 

i) estão submetidos a um sistema rigoroso e homogêneo de disciplina e controle do 

serviço” (WEBER, 1999a, p. 144 apud SOUZA FILHO, 2013, p. 63). 

  

Souza Filho (2013) esclarece que a dimensão burocrática tem uma função primordial 

na expansão do capitalismo assim como tem importância para o processo de centralização do 

poder na intenta de romper com a descentralização demasiada do período da República Velha. 

O autor apresenta três determinações fundamentais para expansão da burocracia no país, quais 

sejam: 

a) criar condições institucionais para implementar o projeto de expansão capitalista, 

estruturando o “universalismo de procedimentos”;  

b) manter relações com o esquema de privilégios patrimonialistas já existente e que 

será ampliado e centralizado;  

c) viabilizar a sustentação do regime ditatorial, via fortalecimento do poder central 

através de estratégias de “insulamento burocrático” (p.109). 

 

O autor acrescenta ainda: 

 

Esse processo constitui a modernização conservadora na administração pública. 

Dessa forma, a administração pública brasileira terá um caráter racional-legal e de 

especialização nas questões relativas à industrialização e centralização do poder; 

buscará formas de articular a dimensão burocrática com a patrimonialista 

tradicional, a qual permanecerá em certas áreas de gestão pública e, 

transversalmente, incorporará uma cultura autoritária e insulada, devido a sua 

utilização pelo regime como instrumento de sustentação política (p.109-110). 
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Na esteira do processo de desenvolvimento industrial do país temos um outro 

momento marcante da história o qual se refere ao projeto desenvolvimentista encampado no 

Brasil (desde 1930) e que se consolida a partir da década de 1950. Nesse momento, a 

economia brasileira assume um outro patamar do desenvolvimento capitalista, período que 

Fernandes (2006) reconhece como o início da entrada do capital monopolista no país, no qual 

há uma estreita articulação entre a burguesia local e aquela localizada nos países capitalistas 

centrais.  

No que concerne à ordem administrativa brasileira há uma tendência à manutenção das 

características centralizadoras iniciadas na década de 1930. No entanto, isso acarretará na 

expansão significativa da dimensão “insulada” da ordem burocrática – uma dimensão usada 

“[...] para viabilizar a ação racional destinada à organização institucional, legal e econômica 

necessária para a fase da industrialização em pauta, combinada com a exclusão dos setores 

populares” (SOUZA FILHO, 2013, p.117).   

Nesse sentido, trata-se de um movimento que não inclui e não favorece a participação 

democrática no ordenamento burocrático em voga. Desse modo, o processo de expansão do 

capital deve estar em perfeita sintonia com a ordem administrativa brasileira excluindo a 

participação popular e fazendo as devidas articulações entre burguesias. 

Na argumentação de Souza Filho (2013), nessa conjuntura histórica a estratégia 

administrativa adotada como resposta à aceleração da industrialização em termos políticos e 

técnicos foi a burocracia insulada.77 Esta provoca, do ponto de vista político, a privatização do 

Estado pelas frações dirigentes das classes dominantes. Desse modo, trata-se de uma nova 

forma de apropriação do público pelo privado que se difere, segundo o autor, da ordem 

patrimonialista. Assim, a gestão patrimonial é diferente da gestão racional capitalista: 

 

A gestão patrimonialista confunde bem público com o bem privado, na medida em 

que todos os bens pertencem ao senhor cujo dominação é de caráter tradicional. A 

gestão racional capitalista, obviamente, privilegiará uma determinada classe social 

ou frações dessa classe a partir da utilização de recursos públicos para promover a 

acumulação. Porém, essa ação não é desenvolvida a partir de tributos tradicionais e 

da falta de limites entre a esfera privada e pública, mas sim dentro de uma 

racionalidade instrumental voltada para o desenvolvimento capitalista (SOUZA 

FILHO, 2013, p.119). 

 

                                                           
77 O autor utiliza tal conceito a partir da interpretação de Nunes (1997) na qual afirma: “[...] o insulamento 

burocrático é o processo de proteção do núcleo do Estado contra a interferência oriunda do público ou de outras 

organizações intermediárias. [...] O insulamento burocrático significa a redução do escopo da arena em que 

interesses e demandas populares podem desempenhar um papel [...], ao contrário da retórica de seus 

patrocinadores, o insulamento burocrático não é de forma nenhuma um processo técnico e apolítico” (Nunes, 

1997, p. 34 apud Souza Filho, 2013, p. 109). 



79 

 

Nesse sentido, trata-se de entender que o Estado nessa lógica tem uma 

intencionalidade que diz respeito ao favorecimento de frações da classe burguesa. Sendo 

assim, não significa que haja uma confusão entre o que é privado e o que é público, mas sim 

que este é um Estado burguês, como já afirmamos anteriormente, que tende a privilegiar 

alguns em detrimento de outros.  

Portanto, nesse raciocínio não devemos confundir o patrimonialismo com essa 

dimensão insulada da burocracia. “As ações legais desenvolvidas pelo Estado são racionais e 

não patrimonialistas, ainda que beneficiem privadamente setores, grupos ou pessoas” 

(SOUZA FILHO, 2013, p.119). O Estado, portanto, atua para garantir a ordem capitalista e as 

diferentes frações da burguesia e não para atender interesses universais. 

Outro momento importante da conformação da ordem administrativa brasileira diz 

respeito ao período da ditatura militar, mas que mantém a tendência do período anterior. O 

decreto-lei nº 200 de 1967, segundo o PDRAE (MARE, 1995), é considerado um marco no 

intuito de combater a rigidez burocrática e, por esse motivo, constitui-se como uma primeira 

aproximação à administração gerencial no Brasil. A reforma pretendida por tal decreto 

promovia uma forte descentralização com transferências de atividades para fundações, 

empresas públicas, autarquias e sociedade de economia mista. 

Todavia, segundo Souza Filho (2013), a reforma de 1967, prevista no referido decreto, 

não apresentou novidades significativas em relação à estrutura da ordem administrativa que já 

vinha sendo adotada desde a década de 1950. Trata-se de uma reforma que, para o autor, 

normatizou e institucionalizou estratégias que contribuam para consolidação do capital 

monopolista no contexto do projeto desenvolvimentista vigente no país à época. Nas palavras 

do autor (2013):  

 

A reforma administrativa de 1967, no contexto da ditatura militar, é, portanto, um 

imperativo necessário para lançar definitivamente o capitalismo brasileiro à fase 

monopólica de seu desenvolvimento, após sua passagem pela industrialização 

restringida (1933-1955) e industrialização pesada (1956-1967). Assim, essa reforma 

se apresenta como continuidade e ruptura da realizada na década de 1930. 

Continuidade porque se encontra vinculada ao projeto de industrialização iniciado 

com a revolução de 30 no marco do desenvolvimentismo e ruptura porque, no 

quadro de esgotamento da estratégia utilizada para a construção dos alicerces para o 

desenvolvimento industrial capitalista, manifestado na depressão de 1962-1967, 

eram necessárias mudanças para retomar a expansão ocorrida entre 1956-1961, 

visando à consolidação monopólica do capitalismo periférico, associado e 

dependente (p.127). 

 

Dessa forma, não há alterações substantivas na estrutura administrativa, há a 

institucionalização e expansão do que antes já havia iniciado só que sob esteio do capital 
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monopolista. E, evidentemente, manteve-se a privatização do Estado pelas elites dominantes 

com a consequente restrição da participação democrática. Resumidamente temos o seguinte, 

segundo Souza Filho (2013): 

 

Em termos gerais, poderíamos sintetizar o período militar como sendo o momento 

em que se explicita que a estrutura do Estado e da administração pública, no quadro 

da expansão capitalista brasileira, organiza-se de forma que os interesses da classe 

trabalhadora ficassem subalternizados. A ditadura militar e seu processo de 

modernização conservadora implicaram uma liberalização da administração pública 

(decreto-lei nº 200), um enrijecimento burocrático com fortalecimento do Estado 

para o capital e uma expansão de baixa qualidade com burocracia precária para área 

social (p. 139). 

 

 Desse modo, temos um Estado que foi o eixo central na consolidação da administração 

pública brasileira. Tal consolidação está estreitamente relacionada com a história que se 

desdobrou nesse solo. Assim, durante todo o processo de industrialização e urbanização do 

Brasil, como mencionamos, tivemos um Estado forte e autoritário que, aliado às elites agrária 

e industrial, forjaram a ordem administrativa brasileira. E, além disso, uma dimensão 

burocrática da administração que esteve muito marcada pela chancela do patrimonialismo sob 

forte influência das elites econômicas. 

 Nesse sentido, burocracia e patrimonialismo estiveram entrelaçados na constituição e 

consolidação da ordem administrativa brasileira. Burocracia sendo expressão de um Estado 

corporativista privatizado por interesses privados e que controla de maneira autoritária e 

centralizadora instituições da sociedade civil limitando a participação democrática. E o 

patrimonialismo, fincado no clientelismo para afirmação do pacto de lealdade política entre as 

elites tracionais do país.  

 Essas considerações acerca da administração pública brasileira clareiam nosso 

caminho na reflexão sobre o processo de contrarreforma do Estado brasileiro que se dará 

posteriormente, nos anos 1990, e que se relaciona com os desdobramentos do contexto do 

capitalismo mundial e com as particularidades da nossa formação sócio-histórica. Assim 

sendo, a administração gerencial, proposta no PDRAE, em contraposição à administração 

burocrática do período desenvolvimentista, é lançada, no discurso governamental, como a 

estrela que guiará a administração pública para os rumos da eficiência e qualidade e sem 

onerar os cofres públicos. 

Posto isso, faz-se necessário desvendar como aconteceu a imersão do gerencialismo no 

serviço público. A proposta trazida pelo Plano Diretor requisita do Estado um novo papel na 

sociedade brasileira, pautado no projeto neoliberal (ainda que rejeite tal caracterização 

ideológica), que está relacionado à inserção da lógica privatista nas instituições públicas tendo 
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o Estado como gestor do processo. Desse modo, pretendemos nos aprofundar nesse debate no 

próximo item desse trabalho. 

 

2.2 – A lógica gerencial e seus rebatimentos no serviço público 

 

 

O presente item tem o intuito de trazer reflexões acerca do gerencialismo, que fora 

preconizado pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado, como sinalizamos no 

tópico anterior, e que assume posição de destaque no contexto da contrarreforma do Estado. 

Dessa forma, compreender as nuances dessa lógica gerencial para o setor público faz-se 

relevante à medida que consideramos que esse discurso tem penetração significativa, 

especialmente a partir dos anos 1990, nas instituições sob gestão do Estado. 

Ademais, é preciso refletir que esta lógica gerencial vai de encontro à perspectiva 

democrática e imprime novos desafios à consolidação da democracia e à garantia de direitos 

em espaços públicos. Nessa perspectiva, o Estado, como gestor, tem a incumbência de atender 

à lógica do mercado, mas ao mesmo tempo precisa “administrar” demandas dos diferentes 

segmentos da sociedade.  

A obsolescência da burocracia na estrutura administrativa do serviço público, como 

vimos no item anterior, é declarada pelos ideólogos do PDRAE e remediada com o modelo 

gerencial. Essa notoriedade dada ao gerencialismo tem a ver com a perspectiva de mercado 

adotada para o serviço público, tendo em vista a suposta defasagem e limitações do modelo 

burocrático.  

A lógica do mercado pretende ser o guia que solucionará as debilidades do serviço 

público já que, na visão dos entusiastas do PDRAE, as empresas funcionam de forma mais 

eficiente e com mais qualidade que as instituições públicas. Deve-se novamente salientar que 

tal lógica possui estreita relação com o projeto neoliberal encampado no Brasil nesse período, 

conforme já assinalado. 

Além disso, o gerencialismo possui ligação com a teoria da escolha pública78 

vinculada à escola americana, ainda que o principal idealizador do Plano, Bresser Pereira, 

                                                           
78 Segundo Andrews e Kouzmin (1998), “Trata-se da escola de pensamento desenvolvida por economistas 

neoclássicos da chamada ‘Escola da Virginia’ – cujo maior expoente intelectual é James Buchanan. Também são 

incluídos como teóricos da Escolha Pública outros economistas e cientistas políticos que adotam o pressuposto 

do racionalismo econômico, isto é, ‘maximizadores econômicos’, motivados apenas por auto-interesse não só 

nas suas interações econômicas, mas também nas suas interações sociais e políticas. Udehn (1996:11) considera 

que os três elementos constitutivos da teoria da Escolha Pública são: (1) o pressuposto do auto-interesse, (2) a 
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negue veementemente sua ligação alegando um conservadorismo descabido a tal teoria.79 

Contudo, analisando o Plano Diretor e a abordagem da citada teoria é possível perceber sua 

influência na conformação das prerrogativas do PDRAE. 

Desse modo, entendemos que os principais elementos que contribuíram para essa 

proposta da chamada “reforma” do Estado têm origem no pensamento neoliberal e na teoria 

da escolha pública. O pensamento neoliberal, como já explicitamos no item anterior, tem em 

suas bases os princípios de intervenção do Estado para garantia do mercado e restrição do 

papel do Estado com gastos sociais. A teoria da escolha pública tem em suas raízes a crítica à 

burocracia do Estado. Ademais, preocupa-se em aplicar princípios da economia no âmbito da 

política, como por exemplo: teoria do Estado, regras eleitorais e comportamento dos eleitores, 

burocracia, partidos políticos. E também “[...] partilha do postulado comportamental básico da 

economia neoclássica: o utilitarismo humano nas interações econômicas, sociais e políticas” 

(PAULA, 2005, p.29).  

O gerencialismo irrompeu e mostrou sua vitalidade durante o Governo britânico de 

Thatcher e, posteriormente, no Governo americano de Reagan.80 Sob o prisma de uma nova 

organização pós-burocrática, especialistas do ramo da administração passaram a sugerir a 

substituição do modelo burocrático pelo gerencial (PAULA, 2005). De acordo com Paula 

(2005) as principais crenças do gerencialismo baseiam-se no seguinte:  

 

■ o progresso social ocorre pelos contínuos aumentos na produtividade econômica; 

■ a produtividade aumenta principalmente através da aplicação de tecnologias cada 

vez mais sofisticadas de organização e informação; 

■ a aplicação das tecnologias se realiza por meio de uma força de trabalho 

disciplinada segundo o ideal da produtividade; 

■ o management desempenha um papel crucial no planejamento e na implementação 

das melhorias necessárias à produtividade; 

■ os gerentes têm o direito de administrar (p.46). 

 

De acordo com Abrucio (1997), o managerialism81 se uniu ao debate acerca da 

modernização do serviço público requerendo respostas que levassem à superação do modelo 

                                                                                                                                                                                     
concepção de interações sociais como trocas de mercado (exchange) e (3) o individualismo metodológico” (p. 

98). 
79 Nas análises de Andrews e Kouzmin (1998), os autores destacam vários pontos de convergência entre o 

discurso de Bresser Pereira e a Teoria da Escolha Pública. Além disso, no próprio Plano Diretor Bresser nega sua 

vinculação do projeto neoliberal e afirma sua ligação a um projeto social-liberal.  
80 O modelo britânico de gerencialismo tinha um enfoque na cultura empreendedora que “[...] engendra um 

código de valores e condutas para garantir controle, eficiência e competitividade nas organizações”. E o 

gerencialismo americano defende um culto à excelência que segue o mesmo padrão britânico e também “[...] 

fomenta o imaginário social com fantasias de oportunidade de progresso baseados na iniciativa individual”, 

segundo Paula (2005). 
81 Managerialism: gerencialismo (tradução livre). 
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burocrático weberiano por meio da busca por qualidade, descentralização e avaliação dos 

serviços públicos pelos consumidores/cidadãos. Assim sendo, não se tratava mais de “apenas” 

realizar privatização, desregulamentação e redução de gastos públicos, mas sim de outras 

possibilidades dentro da lógica do gerencialismo que propusessem um novo paradigma 

organizacional. 

Decerto, o gerencialismo incitou o debate de diferentes teóricos acerca do modelo 

gerencial mais adequado que proporcionasse mudanças organizacionais importantes na 

administração. Alguns desses teóricos não enxergavam diferenças entre a administração 

privada e a pública. De outro lado, alguns viam diferenças, mas propunham reformas como se 

fossem iguais. Abrúcio (1997) ressalta que esse gerencialismo puro (que parte das 

experiências inglesa e americana) fazia divisão entre a política e a administração como se uma 

não tivesse implicação no universo da outra. Além disso, o gerencialismo puro não levava em 

conta a especificidade do setor público cujos valores estão vinculados à justiça e à equidade. 

Abrúcio (1997) destaca que o debate em torno da temática do gerencialismo 

engendrou mudanças no modelo gerencial, das quais salienta duas: a primeira diz respeito à 

dinâmica intra-organizacional cujas prioridades são os conceitos de flexibilidade, 

planejamento estratégico e qualidade; a última refere-se à adoção da perspectiva de que os 

serviços públicos devem ser voltados para os desejos dos clientes/consumidores. Assim 

sendo, as discussões levantadas “[...] buscavam não a volta ao modelo burocrático weberiano, 

mas sim a correção do managerialism no sentido de incorporar novo significados. A ênfase na 

flexibilidade da gestão foi uma das mudanças introduzidas” (ABRUCIO, 1997, p. 20).  

Importa ressaltar que a principal determinação do gerencialismo refere-se à afirmação 

sobre a indistinção entre administração pública e a privada, ou seja, não há diferenças entre 

uma administração e outra. Contudo, nesse movimento de discussão sobre a administração 

pública sob a chancela da chamada reforma do Estado assentou-se o entendimento acerca da 

corrente de uma “Nova Administração Pública”. Essa nova administração apresenta-se com 

duas vertentes: aquela que considera haver semelhanças entre os dois tipos de administração e 

outra que faz distinção entre as administrações considerando suas diferentes motivações, 

valores, objetivos e estratégias. Vale dizer que esta última vertente, apesar de propor um 

caráter democrático e participativo, critica a ordem burocrática e propõe utilização de 

estratégias e ferramentas gerenciais como meio de obter maior agilidade e eficiência 

administrativa (SOUZA FILHO, 2013). 

No que tange à separação entre dimensão política e dimensão econômica, como 

mencionamos acima, é importante pontuar que tal concepção tem a ver com a tentativa de 
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esconder sobre que bases está ancorado o projeto de “reforma” proposto para o Estado. 

Ademais, estabelece-se uma dicotomia entre economia e política na qual a “reforma” do 

Estado não se relaciona com as mudanças nas relações de produção e com as mudanças no 

mundo do trabalho. Entretanto, conforme o que vimos discutindo até aqui, a proposta de 

“reformar” o Estado tem íntima relação com o projeto político que a sustenta. Nas palavras de 

Souza Filho (2013):  

 

[...] a orientação da reforma do Estado está subordinada ao projeto político que a 

define. Dessa forma, as dimensões que compõem a reforma do Estado (reforma 

econômica, reforma fiscal, reforma previdenciária, reforma administrativa etc.) 

também estão subordinadas ao projeto político hegemônico. Nessa medida, a 

reforma administrativa não possui autonomia absoluta frente ao projeto político que 

orienta as propostas de reforma do Estado (p. 182). 

 

Como analisamos anteriormente, no caso brasileiro, cuja expressão documental da 

“reforma” é o PDRAE, o projeto político é ancorado em bases neoliberais numa perspectiva 

de fortalecimento do mercado mostrando a incapacidade e ineficiência do modelo burocrático 

adotado pelas instituições públicas. Nas palavras de Paula (2005), “[...] enquanto os 

neoliberais reforçavam suas visões sobre a eficiência do mercado em relação ao Estado, os 

teóricos da escolha pública elaboravam análises que sustentariam a crítica da burocracia do 

Estado” (p.26). Esta afirmação de Paula corrobora com nosso apontamento anterior acerca da 

articulação entre os preceitos neoliberais e a teoria da escolha pública enquanto elemento 

ideológico do PDRAE. 

Apesar do movimento gerencialista ter tomado força no governo Thatcher (final da 

década de 1970), este já havia surgido desde 1950 com ideias que contestavam a burocracia, 

contudo só ganhou densidade a partir da ascensão de governos neoconservadores (nos EUA e 

Inglaterra). Paula (2005) pontua três elementos que o movimento gerencialista82 vai abarcar e 

que são importantes, porque ajudaram a consolidar o gerencialismo: a crítica das organizações 

burocráticas, disseminação da cultura do management e os “modismos gerenciais”. 

O primeiro elemento refere-se à crítica às organizações burocráticas. Tal crítica está 

fundamentada numa combinação que abrange: o planejamento estratégico orientado para os 

objetivos das organizações; a descentralização de departamentos e das atividades das 

empresas; e o empowerment que visa à eliminação de níveis hierárquicos com a, consequente, 

                                                           
82 Esse movimento é chamado pela autora de movimento “reinventando o governo”. Segundo Paula (2005, p. 45-

46), “O movimento ‘reinventando o governo’ está diretamente relacionado com a emergência da indústria do 

management, que é composta pelos seguintes pilares que se inter-relacionam e se reforçam: as escolas de 

administração, as empresas de consultoria, os ‘gurus’ empresariais e a mídia de negócios. Durante os anos 1980 

e 1990, os agentes da indústria do management ajudaram a consolidar o movimento gerencialista por meio de 

um discurso composto pelos seguintes elementos: a crítica das organizações burocráticas e a valorização da 

cultura do management e a conversão de técnicas e práticas administrativas em ‘modismos gerenciais’.  
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delegação de tomada de decisões para os trabalhadores. Portanto, a partir dessa combinação 

entre planejamento, descentralização e empowerment argumenta-se acerca do surgimento de 

uma organização pós-burocrática baseada na flexibilidade e na participação (PAULA, 2005). 

Associado a isso, tem-se, como segundo elemento, também a cultura do management83 

levantado pelo movimento gerencialista americano para formação de um novo imaginário 

social e organizacional. A cultura do management abrange os seguintes pressupostos: crença 

numa sociedade de livre mercado; visão de indivíduo como autoemprendedor; culto da 

excelência como forma de aperfeiçoamento individual e coletivo; culto de símbolos e figuras 

emblemáticas (“gerentes heróis”; palavras de efeitos: inovação, sucesso, excelência); crença 

em tecnologias gerenciais a fim de racionalizar atividades de grupos (PAULA, 2005). 

E, por último, os chamados “modismos gerenciais” que se relacionam com o uso de 

técnicas e ferramentas capazes de levar a empresa à excelência. Essa crença, segundo a 

autora, é alimentada pelos agentes da indústria do management e condicionada pela pressão 

pela eficiência, excelência e sucesso, pelo discurso do caos endossado por “gurus” da 

administração, o que leva à procura de soluções para organizar o tal caos. Dessa forma, criou-

se a ideia de que o uso de tais práticas e ferramentas administrativas84 seria a solução para a 

resolução de problemas gerenciais (PAULA, 2005). 

Desse modo, tais pressupostos do movimento gerencialista propiciaram um solo fértil 

para a disseminada crença de que as práticas empresariais são mais eficientes que outras e que 

estas possibilitam o alcance do sucesso, da excelência e da eficiência. Foi nessa esteira que se 

passou a propor a transportação da lógica do setor privado para o setor público.85  

Portanto, nessa ótica, a adoção do gerencialismo no serviço público seria a mola 

propulsora do triunfo da administração pública. À medida que se implementasse tal modelo 

                                                           
83 Management: gestão, gerência, administração (tradução livre). 
84 A autora (2005) cita como exemplos de ferramentas e práticas administrativas a administração da qualidade 

total e reengenharia. A qualidade total está relacionada com o modelo japonês de produção. “No contexto do 

gerencialismo, a qualidade total se consolidou pela via instrumental: as técnicas e métodos de controle foram 

mais enfatizados do que a filosofia em si que é fundamentada na gestão participativa. Durante a década de 1980, 

a principal preocupação era a disseminação dos círculos de controle de qualidade (CCQ) e, em seguida, dos 

programas de qualidade total. As empresas ocidentais também foram acometidas pela ‘febre’ pela certificação 

ISO 9000, que passou a indicar um padrão de qualidade a ser seguido na produção ou prestação de serviços (p. 

50). A reengenharia “[...] requer uma reestruturação radical dos processos empresariais, para alcançar melhorias 

drásticas em indicadores de desempenho como custos, qualidade, atendimento e velocidade” (PAULA, 2005, 

p.50). 
85 Nos anos 1990, surgiu um movimento chamado “reinventando o governo” o qual transportava do setor privado 

para o setor público o movimento gerencialista e a cultura do management. Tal movimento ganhou força a partir 

da obra dos autores americanos David Osborne e Ted Gaebler. “Partilhando de premissas gerencialistas, Osborne 

e Gaebler defendem a falência da organização burocrática e argumentam que essas características 

organizacionais não se adaptam mais ao atual contexto, que exige instituições flexíveis, adaptáveis, produtiva e 

voltadas para a qualidade” (PAULA,2005, p.52).  
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de gestão, romperia-se com a rigidez de processos retrógados que comprometeriam a 

eficiência da administração. O próprio Bresser Pereira (2006) esclarece:  

 

Algumas características básicas definem a administração pública gerencial: é 

orientada para o cidadão e para a obtenção de resultados; pressupõe que os políticos 

e funcionários públicos são merecedores de grau limitado de confiança; como 

estratégia, serve-se da descentralização e do incentivo à criatividade e à inovação; e 

utiliza o contrato de gestão como instrumento de controle dos gestores públicos (p. 

28). 

 

Acrescenta ainda: 
 

A administração gerencial; a descentralização; a delegação de autoridade e de 

responsabilidade ao gestor público; o rígido controle sobre o desempenho, aferido 

mediante indicadores acordados e definidos por contrato, além de serem modos 

muito mais eficientes de gerir o Estado, são recursos muito mais efetivos na luta 

contra as novas modalidades de privatização do Estado (p. 29). 

 

 Essas são algumas das prerrogativas do modelo gerencial adotado no Brasil a partir do 

processo de implantação da contrarreforma do Estado. A gestão gerencial, pois, passa a ser 

elemento essencial na administração pública. 

 É importante aqui também caracterizarmos a gestão, pois ela implica em reflexões 

relevantes para pensar nesse modelo gerencial. Por conseguinte, a gestão, segundo Gaulejac 

(2007), está relacionada a um conjunto de técnicas que se destinam a racionalizar e otimizar o 

funcionamento das organizações. De tal forma, abrangem: 

 

 Práticas de direção das empresas: do gerente ao manager, trata-se de definir 

orientações estratégicas, de otimizar as relações entre os diferentes elementos 

necessários para pôr em ação um sistema de ação coletiva, de definir a estrutura 

e a política da organização; 

 Discursos sobre os modos de organizar a produção, de conduzir os homens que 

a isso contribuem, de ordenar o tempo e o espaço, de pensar a empresa como 

uma organização racional; 

 Técnicas, processos, dispositivos que conciliam as atividades, fixam os lugares, 

as funções e os estatutos, definem regras de funcionamento (p. 39-40). 

 

Assim, trata-se de um sistema de organização do poder que não é neutro, mas que 

compreende uma lógica de poder no tempo e no espaço que a acondiciona. Nesse sentido, 

vale lembrar que as mudanças na lógica da produção que passaram a ser sobrepujadas pela 

lógica financeira engendraram novas relações de trabalho e, consequentemente, nas relações 

de poder no ambiente organizacional (GAULEJAC, 2007). 

A reestruturação produtiva e as mudanças ocorridas na gestão da força de trabalho têm 

a ver com esse gerencialismo que invade as relações de trabalho, como observamos no 

capítulo anterior. O mundo do trabalho adaptou-se a esse novo momento do capitalismo cuja 

forma atual é o capital financeirizado.  
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Nesse viés, a gestão gerencialista está comprometida em canalizar as necessidades dos 

clientes a partir do gerenciamento da força de trabalho. Deve-se observar que não se trata 

mais de apenas controlar o tempo, mas também de envolver o trabalhador na lógica da 

empresa. A subjetividade do indivíduo está submetida dessa forma aos desejos do capital, 

contudo com o consentimento desse trabalhador. 

Dessa forma, o caráter ideológico86 da gestão, como sinaliza Gaulejac (2007), é um 

dos fatores que condiciona o ser humano a uma certa visão de mundo e a um sistema de 

crenças sem provocar questionamentos quanto aos mecanismos de dominação aos quais está 

submetido. Ademais, a ideologia gerencialista87 está a serviço do poder gerencialista88 e, 

portanto, está assentada sob uma visão economicista e utilitarista.89   

Para Gaulejac (2007), contudo, a gestão mostra-se como pragmática e objetiva e não 

ideológica. Está instituída a partir da eficácia da ação em detrimento da pertinência das ideias. 

Nas palavras do autor “[...] ela se torna uma ‘metalinguagem’ que influencia fortemente as 

representações dos dirigentes, dos quadros, dos empregados das empresas privadas, mais 

igualmente das empresas públicas, das administrações e do mundo político” (p.67). Nesse 

sentido, o autor esclarece: 

 

Entre as ciências da gestão e a ideologia gerencialista, as relações são ambíguas. Às 

primeiras cabe descrever e analisar as modalidades de organização da ação coletiva. 

As segundas estão a serviço do poder gerencialista para garantir sua empresa. A 

gestão se perverte quando oferece uma visão de mundo na qual o humano se torna 

um recurso a serviço da empresa (p.67). 

 

 

                                                           
86 Para Gaulejac (2007) “A ideologia é um sistema de pensamento que se apresenta como racional, ao passo que 

mantém uma ilusão e dissimula um projeto de dominação; ilusão da onipotência, do domínio absoluto, da 

neutralidade das técnicas e da modelação de condutas humanas; dominação de um sistema econômico que 

legitima o lucro como finalidade. Esse projeto aparece claramente por meio dos mecanismos de poder, dos quais 

são objeto a formação e a pesquisa em gerenciamento” (p.69). 
87 Segundo Gaulejac (2007), a ideologia gerencialista nasce “[...] na esfera do privado e tende a se espalhar nos 

setores públicos e no mundo não comercial. Hoje, tudo se gere – as cidades, as administrações, as instituições, as 

também a família, as relações amorosas, a sexualidade, até os sentimentos e as emoções. Todos os registros da 

vida social são atingidos. Cada indivíduo é convidado a se tornar o empreendedor de sua própria vida. O humano 

se torna um capital que convém tornar produtivo” (p.32). 
88 “[...] o poder gerencialista mobiliza a psique sobre objetivos de produção. Ele põe em ação um conjunto de 

técnicas que captam os desejos e as angústias para pô-los a serviço da empresa. Ele transforma a energia libidinal 

em força de trabalho. Ele encerra os indivíduos em um sistema paradoxal que os leva a uma submissão 

livremente consentida. “[...] O poder gerencialista se desenvolve diante de um duplo movimento de abstração e 

desterritorialização do capital, do qual não sabemos mais exatamente quem o possui. Nesse contexto, ‘os 

negócios’ se desenvolvem, a ética de resultado substitui a moral, o projeto capitalista procura em si mesmo sua 

própria finalidade” (GAULEJAC, 2007, p. 41-42). 
89 “O paradigma utilitarista transforma a sociedade em máquina de produção e o homem em agente a serviço da 

produção. A economia se torna a finalidade exclusiva da sociedade, participando da transformação do humano 

em ‘recurso’” (GAULEJAC, 2007, p.79).  
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Nessa linha de raciocínio do autor, a gestão é, portanto, a ciência do capitalismo a qual 

transforma o humano em recurso. Dessa forma, tudo está a serviço do capital. Essa visão 

utilitarista subverte o ser humano e toda a sociedade num dispositivo a serviço da produção. O 

humano é, então, um fator e um recurso da empresa. Por esse motivo, há uma preocupação da 

gestão em torno do chamado “recursos humanos” e também, por isso, o humano deve ajustar-

se às exigências de produção de sua gestão (GAULEJAC, 2007). 

 

O indivíduo submetido à gestão deve adaptar-se ao “tempo de trabalho, às 

necessidades produtivas e financeiras. A adaptabilidade e flexibilidade são exigidas 

em mão única: cabe ao homem adaptar-se ao tempo da empresa e não o inverso. 

O gestionário não suporta as férias. É preciso que o tempo seja útil, produtivo e, 

portanto, ocupado. A desocupação lhe é insuportável. A abordagem da qualidade 

ilustra de modo caricatural essas representações que concebem a vida humana em 

uma perspectiva instrumental e produtivista (GAULEJAC, 2007, p. 82-83). 

 

  

Outrossim, a modelação de comportamentos submetido ao poder gerencialista tende a 

transitar do controle da atividade física para o controle da atividade mental. O envolvimento e 

a obediência à empresa implicam uma relação que transcenderá a exigência autoritária e 

disciplinativa. Há sim a necessidade de se ter comportamentos moldados para um 

comportamento flexível e adaptável que coloque em prática o projeto da empresa. 

 

A gestão gerencialista prefere a adesão voluntária à sanção disciplinar, a 

mobilização à obrigatoriedade, a incitação à imposição, a gratificação à punição, a 

responsabilidade à vigilância. Sua força se enraíza em um sistema de valores que 

favorece o engajamento individual no qual busca do lucro é acoplada a um ideal 

(GAULEJAC, 2007, p.119). 

 

 Essa lógica da gestão gerencialista, portanto, analisada por Gaulejac no setor privado, 

invade também as instituições públicas ainda que o objetivo-fim de tais instituições não seja o 

lucro. A introdução dos preceitos do modelo de gestão gerencial tem provocado mudanças na 

organização do trabalho nas instituições públicas. O chamamento dos servidores à 

flexibilidade e adaptabilidade das ferramentas e instrumentos gerenciais, assim como a 

exigência de resultado e de produtividade tem se tornado recorrente desde as mudanças 

engendradas pelo PDRAE. 

Uma das mudanças que acontecem no âmbito da gestão da força de trabalho e que 

merece ser mencionada aqui diz respeito à mudança na nomenclatura de “recursos humanos” 

que ocorre nas empresas privadas, num primeiro momento, e depois passa a fazer parte da 

realidade na esfera pública. As mudanças nos termos visam atender a uma ideia de que as 

pessoas não devem ser mais enxergadas como mero recurso da empresa, mas que elas devem 
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ser integradas como colaboradoras e parceiras importantes do processo produtivo da 

organização. De acordo com Chiavenato (2014), essas modificações começaram a acontecer a 

partir dos anos 1990 e hoje já se encontra um variado rol de nomenclaturas envolvendo essa 

temática. 

Em muitas organizações, a denominação administração de recursos humanos (ARH) 

está sendo substituída por expressões como gestão de pessoas (GP), gestão com 

pessoas, gestão do talento humano, gestão de parceiros ou de colaboradores, gestão 

de competências, gestão do capital humano ou administração do capital intelectual 

(p. 1). 

 

 Desse modo, argumenta-se que o que está em jogo é a tratativa que a organização dará 

ao ser humano. Assim, ou ele poderá ser considerado como recurso, sendo tratado de forma 

inerte e uniforme tendo suas atividades inteiramente controladas, ou ele poderá ser visto como 

partícipe da organização e como ser humano com talentos e competências. Essa é a moderna 

gestão de pessoas.90 Nas palavras de Chiavenato (2014), 

A outra escolha é visualizar as pessoas como parceiros das organizações. Como tais, 

elas seriam fornecedoras de conhecimentos, habilidades, competências e, sobretudo, 

o mais importante aporte para as organizações: a inteligência que proporciona 

decisões racionais e que imprime significado e rumo aos objetivos do negócio. 

Nesse sentido, as pessoas constituem o capital humano e intelectual da organização 

(p.3). 

 

Contudo, o que se percebe é que, embora ocorram variações em determinados nomes 

ao longo da história, não há qualquer alteração na essência do papel do trabalhador na esfera 

da produção visto que a exploração da classe trabalhadora se mantém, mas sob novas 

roupagens da modernidade. As mudanças de nomes mostram uma tentativa de humanizar a 

relação de exploração do capital sobre o trabalho humano.  

 Depreende-se que a teoria do capital humano,91 tão presente hoje no debate 

educacional, ajuda também a sustentar essas transformações no âmbito da gestão. Frigotto 

(2010) explica que a teoria do capital do humano relaciona-se com ideias simplistas na busca 

                                                           
90 De acordo com Chiavenato (2014, p. IX), “No entanto, a tendência que hoje se verifica está voltada para muito 

mais além: fala-se agora em gestão com as pessoas. Administrar com as pessoas significa tocar a organização 

juntamente aos colaboradores: os parceiros internos que mais entendem dela, das suas atividades, dos seus 

negócios e do seu futuro. Isso requer uma nova visão das pessoas, não mais como apenas num recurso 

organizacional, um objeto servil ou mero sujeito passivo do processo produtivo, mas fundamentalmente como 

um sujeito ativo e provocador de decisões, empreendedor das ações, criador da inovação e agregador de valor 

dentro das organizações”. 

91 De acordo com Frigotto (2010), a teoria do capital humano teve como um dos pioneiros Theodore Schultz. 

Destaca que “[...] a ideia de “capital humano” surge, historicamente, bem antes, até mesmo no Brasil, da década 

de 1950. O fato de que sua formulação sistemática e seu uso ideológico político somente se verificam a partir do 

fim da década de 1950 e início da década de 1960 aponta para a hipótese de que efetivamente neste período que 

as novas formas que assumem as relações intercapitalistas demandam e produzem esse tipo de formulação” (p. 

48). 
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de explicar o desenvolvimento econômico a partir de sua vinculação com a educação. Nesse 

sentido, a educação se converte em uma mera “[...] produtora de capacidade de trabalho” 

(p.51) cujo foco é o desenvolvimento de habilidades que atendam às necessidades da 

produção. Além disso, a educação é usada para explicar as diferenças de capacidade de 

trabalho e também as diferenças que abrangem a produtividade e a renda (FRIGOTTO, 2010). 

 Dessa forma, a teoria do capital humano possui estreita relação com a ideia de que a 

educação está vinculada ao desenvolvimento e crescimento econômico. Nas palavras de 

Frigotto (2010), 

O conceito de capital humano – ou, mais extensivamente, de recursos humanos – 

busca traduzir o montante de investimento que uma nação faz ou os indivíduos 

fazem, na expectativa de retornos adicionais futuros. Do ponto de vista 

macroeconômico, o investimento no “fator humano” passa a significar um dos 

determinantes básicos para o aumento da produtividade e elemento de superação do 

atraso econômico. Do ponto de vista microeconômico, constitui-se no fator 

explicativo das diferenças individuais de produtividade e de renda e, 

consequentemente, de mobilidade social (p. 51). 

 

 

Diante disso, inferimos que a teoria do capital humano dá sustentação às ideias que 

provocaram essas mudanças no âmbito da gestão de recursos humanos nas organizações 

(tanto privadas quanto públicas), visto que elas representam a tentativa de adequação das 

pessoas à lógica da produtividade e da modelação dentro das perspectivas do capital de modo 

a atender às necessidades da sociabilidade burguesa.  

 Ao longo do tempo, diferentes governos introduziram mudanças que implicam 

diretamente na política de gestão da força de trabalho do serviço público federal. Um aparato 

de normativas, portarias, decretos, leis, etc. foi lançado a fim de adequar o serviço público a 

um modelo de gestão supostamente mais eficiente. Vale dizer que tais mudanças abrangem 

tanto a organização do trabalho quanto os direitos dos servidores em relação à previdência.92 

                                                           
92 Em relação à previdência tem-se contrarreformas que se iniciaram no governo FHC e deram continuidade nos 

governos seguintes de Lula, Dilma e Temer. Emenda Constitucional 20/1998 Autoriza a instituição de regime 

de previdência complementar para servidores titulares de cargo efetivo; Emenda Constitucional 

41/2003: Determina que o regime de previdência complementar do servidor público será instituído por lei de 

iniciativa do Poder Executivo; Lei Complementar 108/2001: Dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades 

públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar; Lei Complementar 

109/2001: Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar Aberto e Fechado; Lei 12.618/2012: Institui o 

regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo; Decreto 

7.808/2012: Cria a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo - 

FUNPRESP-Exe. Disponível em https://www.funpresp.com.br/portal/paginas/2013/06/515. Acesso em 

06/10/2018. O governo Temer (2016 – 2018) tentou fazer nova contrarreforma da previdência no ano de 2018, 

mas não obteve êxito até o presente momento. Contudo, conseguiu realizar uma contrarreforma trabalhista para 

trabalhadores do regime celetista. 

https://www.funpresp.com.br/portal/paginas/2013/06/515.%20Acesso%20em%2006/10/2018
https://www.funpresp.com.br/portal/paginas/2013/06/515.%20Acesso%20em%2006/10/2018
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Não é novidade que muitas dessas mudanças são propostas sob o argumento de que os 

servidores públicos não trabalham e que querem apenas atender os próprios interesses. Sob 

esse discurso muitas contrarreformas93 são levadas a cabo para supostamente impedir a 

ostentação de tantos privilégios dos servidores. 

 É necessário levar em conta que o solo esteve fértil para o discurso acerca do 

privilegiamento dos servidores em relação aos demais trabalhadores. No imaginário social, a 

inserção no serviço público é vista como uma regalia. O trabalho nas repartições públicas é 

visto como um lugar de “pouco trabalho” ou de “nenhum trabalho”. Isso porque não é raro 

para diferentes segmentos da classe trabalhadora, especialmente a mais empobrecida, passar 

por determinadas situações ao requerer atendimento em instituições públicas: demora no 

atendimento; ser mal tratado/ mal atendido; não encontrar ninguém no posto de trabalho; 

receber informações erradas; ter de retornar inúmeras vezes à repartição para obter o que 

deseja; falta de recursos, falta de infraestrutura, etc.  

Dessa forma, é compreensível a permeabilidade da lógica gerencial advinda do plano 

de contrarreforma do Estado. Com a argumentação de modernização e melhorias no serviço 

público é possível ter apoio da sociedade para implantação do modelo gerencial ainda que 

este esteja imbricado de uma lógica de redução de direitos. Por esse motivo, a dimensão 

ideológica é tão importante na conformação das chamadas reformas (“aceitáveis”) e, claro, 

para a acumulação do capital. 

 Vale ressaltar aqui que não se trata de romantizar o trabalho desenvolvido nas 

instituições públicas e os servidores públicos, pois sabemos que há questões/lacunas que 

precisam ser pensadas e melhoradas, mas com viés democrático. Trata-se, portanto, de propor 

reflexões acerca da lógica gerencial que tem invadido esses espaços públicos e que tende a 

                                                           
93 Segundo Silva (2016) a partir das análises de Sousa (2013) “Para conduzir a contrarreforma do Estado, 

principalmente a relacionada ao trabalho dos servidores públicos federais, foi estratégico para sua concretização, 

a realização das Emendas Constitucionais. Destacamos: a realização da Emenda Constitucional n°. 19 de 04 de 

junho de 1998 e a Emenda n°. 20 de 15 de dezembro de 1998. A primeira, discorreu sobre os dispositivos da 

Constituição de 1988 relacionados à Administração Pública e ao servidor público, trazendo alterações, 

referentes: ao fim da obrigatoriedade do RJU, permitindo a volta de contratação de servidores celetistas; a 

flexibilização da estabilidade dos servidores, permitindo a demissão para os casos de falta grave, como também 

por insuficiência de desempenho e por excesso de quadros. A Emenda Constitucional nº 20, por sua vez, trouxe 

modificações para o sistema de Previdência Social, dispondo sobre o regime de aposentadorias dos servidores 

públicos que passou então a ocorrer por idade, sendo os proventos proporcionais à contribuição ou ao tempo de 

trabalho. Nesse sentido, esta Emenda Constitucional instituiu o regime de previdência de caráter contributivo, ou 

seja, o direito à aposentadoria passou a não depender exclusivamente de tempo de serviço, mas também do 

tempo de contribuição” (p. 83-84). 
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precarizar as relações de trabalho, retirar direitos e favorecer a lógica do capital, ainda que sob 

um manto supostamente técnico e de eficiência gerencial. 

 Silva (2016) fez um levantamento acerca dos principais marcos referentes à gestão do 

trabalho no serviço público federal. Destacamos aqui os marcos que ocorrem a partir dos anos 

de 1990:94  

(a) A Lei 8112/90 que institui o Regime Jurídico da União (RJU) que até hoje é o 

principal marco regulatório do trabalho no setor público;  

(b) O marco seguinte, ainda na mesma década, refere-se a Decretos que abordam a 

capacitação e qualificação dos servidores públicos federais: Decreto 2.029 de 11 de 

outubro de 199695 e Decreto n° 2.794 de 1998;96  

(c) Na década seguinte (anos 2000), temos outro marco que foi a instituição do Decreto 

5.707 de 23 de fevereiro de 2006, o qual versa sobre a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, a PNDP, “[...] que, desde então, passou a nortear as ações voltadas para a 

gestão do trabalho dos servidores públicos federais” (p. 115). 

 

A Política de Capacitação representou a coadunação dos dois decretos da década de 

1990 que versavam sobre participação e capacitação de servidores, contudo dando maior 

ênfase ao modelo de gestão de pessoas articulado ao modelo de gestão por competência. A 

partir daí, foram instituídas a Portaria nº 208/MP, de 25 de julho de 2006, que disciplina os 

instrumentos de apoio à Política PNDP:  i) Plano Anual de Capacitação; ii) Relatório de 

Execução do Plano Anual de Capacitação e iii) Sistema de Gestão por Competência. E 

também a Portaria nº 1.547, de 8 de junho de 2011, que institui a Rede de Desenvolvimento 

de Pessoas.97 Além disso, foi disponibilizado para toda a administração pública o Guia para 

                                                           
94 Os outros marcos destacados pela autora são: o Decreto-Lei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939, que 

regulamentou a relação entre o Estado e servidores públicos, sendo revogado, em 1952, pelo Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis da União que teve vigência até a publicação da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990. O marco seguinte foi o Decreto-Lei nº 200 de 1967 que criou o DASP (Departamento Administrativo do 

Serviço Público). Segundo Silva (2016), “Destacam-se, nesse período, a necessidade de fortalecimento e 

expansão do sistema de mérito na administração pública e as diretrizes para novo plano de classificação de 

cargos” (BRASIL, 2012f). 

95 Dispõe sobre a participação de servidores públicos federais em conferências, congressos, treinamentos ou 

outros eventos similares. 
96 Institui a Política Nacional de Capacitação dos Servidores para a Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional. Posteriormente, tal decreto foi revogado e substituído pelo Decreto 5.707 de 23 de 

fevereiro de 2006. 
97 Dentre suas finalidades, destacam-se: “[...] subsidiar o Comitê Gestor de Capacitação, no que se refere à 

identificação e planejamento de estratégias voltadas à implementação da PNDP no âmbito da administração 
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Gestão da Capacitação por Competências nos Órgãos da Administração Pública Federal98 

com intuito de contribuir para consolidação da PNPD. 

Posto isso, é válido esclarecer que tais legislações representam as estratégias do 

Estado para andamento do processo de contrarreforma e sinalizam o aprofundamento da 

lógica gerencial na gestão da força de trabalho do serviço público. Dessa forma, esse aparato 

de normativas visam reconfigurar o trabalho dos servidores públicos federais sob uma nova 

organização do trabalho baseada na gestão por competência.99 

O que se argumenta em favor da adoção da gestão de competência seria a 

possibilidade da administração pública poder ter uma efetiva melhoria na gestão 

organizacional recrutando talentos entre os servidores que atendem às necessidades 

institucionais. Nesse sentido, o investimento em gestão e capacitação de pessoas torna-se uma 

das estratégias para se alcançar essa melhoria. Segundo Carvalho et al (2009), 

A gestão por competências tornou-se referencial para a gestão de pessoas do setor 

público federal desde a publicação do Decreto no 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, 

que estabeleceu a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal (PNDP). Mas o 

conceito de competência possui respaldo internacional e vem sendo assumido como 

a oportunidade de aproximação entre a educação e o mundo do trabalho, fazendo do 

trabalho um princípio educativo. Essa perspectiva é importantíssima, pois significa 

que o cotidiano do trabalhador orienta a construção das necessidades de capacitação 

e formação no plano institucional (p. 26). 

 

Vale dizer ainda que a noção de competência está servindo de base tanto para se 

pensar o âmbito da gestão do trabalho quanto ao que se refere às políticas de educação sob o 

mote da modernização em prol da qualificação profissional em ambos os casos. Nas palavras 

de Araújo (2001),  

A noção de competências diz respeito à capacidade de fazer e seu uso atual tem 

levado à organização de procedimentos de validação das capacidades e dos saberes 

em função da eficiente execução de uma atividade. A noção, que vem servindo 

como paradigma para a definição de políticas educacionais, de estratégias 

curriculares e de gestão da formação profissional (MACHADO, 1998b), tem sido 

apresentada como tendência moderna para a gestão de pessoal e de políticas 

educacionais, pois seria um dos elementos que caracterizariam o pós-taylorismo e 

substituto de um tipo de formação capaz de gerar apenas uma qualificação potencial. 

A Pedagogia das Competências tem sido apresentada pelos seus defensores como 

capaz de estabelecer novas práticas formativas comprometidas com a elevação do 

nível de formação dos trabalhadores, com o desenvolvimento das potencialidades 

humanas e com a necessidade de superar a dualidade entre trabalho e educação (p. 2-

3). 

                                                                                                                                                                                     
pública federal; e a atuação de forma articulada e coordenada com órgãos e entidades do SIPEC visando a 

potencializar o compartilhamento de conhecimentos relativos à gestão por competências” (BRASIL, 2013). 

98 Disponível em  http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/guia-gestao-da-capacitacao-por-

competencias_2.pdf. Acesso em 06/01/2018. 
99 Segundo a Política de Capacitação, a gestão por competência, Art. 2º, inciso II: “consiste em gestão da 

capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 

ao desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição”.  

http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/guia-gestao-da-capacitacao-por-competencias_2.pdf
http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/guia-gestao-da-capacitacao-por-competencias_2.pdf
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Contudo, a crítica que se faz a esse modelo de gestão assumido pela administração 

pública federal a partir da entrada da lógica gerencial é que ela demanda dos servidores um 

aparato de habilidades e aptidões com vistas a modernizar o trabalho, porém requisita, na 

verdade, produtividade, flexibilidade e polivalência. Tais requisições configuram-se em 

mecanismos de controle da força de trabalho. Desse modo, a gestão por competência implica 

numa nova forma de subsunção formal-intelectual do trabalho na atual fase do capitalismo 

sob influências do espírito toyotista (ALVES, 2011).100 

 

 Esse apanhado geral de marcos na legislação serve para ilustrar, ainda que de forma 

incipiente,101 que as propostas e mudanças realizadas pelo governo federal se coadunam com 

a lógica gerencial em discussão nesse item. Portanto, mesmo com essas poucas aproximações 

é possível perceber as incidências no modelo de gestão que vem sendo implantado no serviço 

público federal e que requisita dos servidores públicos condições de flexibilidade e 

adaptabilidade semelhantes à esfera empresarial, como mencionamos anteriormente. 

 Segundo Paula (2005), o PDRAE trouxe proposta de mudanças para a políticas de 

recursos humanos inclusive com a elaboração pelo MARE de programas e projetos, os quais 

se destacam: o Programa de Qualidade e Participação na Administração Pública,102 o 

Programa de Reestruturação e Qualidade dos Ministérios103 e a implementação de uma nova 

política de recursos humanos.104 No programa de Qualidade e Participação, desenvolvido em 

                                                           
100 Alves (2011, p. 76) afirma que segundo a ideologia da “gestão por competência”, “[...] a nova produção de 

mercadorias deve buscar dispor de ‘trabalhadores flexíveis’ para lidar com as mudanças no processo produtivo, 

enfrentar imprevistos (incidentes/eventos) e trabalhadores passíveis de serem transferidos de uma função a outra 

dentro da empresa, requerendo-se, para tanto, a polivalência e a constante atualização das competências. 

Segundo os ideólogos do toyotismo, flexibilidade e polivalência é o que lhes dá a medida correta de sua 

‘empregabilidade’ [...]”. 
101 Para aprofundamento, ver dissertação de Silva (2016): Contrarreforma do Estado Nos Governos Lula e 

Dilma: Reconfiguração do Trabalho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições 

Federais de Ensino Superior. 

102 “O Programa da Qualidade e Participação na Administração Pública é o principal instrumento de aplicação do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho Estado, propondo-se a introduzir no Setor Público as mudanças de 

valores e comportamentos preconizados pela Administração Pública Gerencial, e, ainda, viabilizar a revisão dos 

processos internos da Administração Pública com vistas à sua maior eficiência e eficácia”. (BRASIL, 1997, p.9). 

Disponível em < http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno04.pdf>. Acesso em 

30/12/2018. 
103 “No MARE, o Programa de Reestruturação e Qualidade tem por finalidade dinamizar a política de 

modernização administrativa do Ministério, com enfoque em duas categorias de ação: de reestruturação, com 

ênfase na adequação dos processos e da força de trabalho à missão e visão de futuro do MARE; de qualidade, 

com ênfase na melhoria contínua da gestão, orientando-a para resultados, para a redução de custos e para o 

interesse público” (BRASIL, 1997, p. 9). Disponível em < 

http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno05.pdf>. Acesso em 30/12/2018. 
104 “No Brasil, a nova administração pública que vem surgindo progressivamente das reformas propostas pelo 

atual governo e das políticas implementadas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 

fundamenta-se necessária e essencialmente na profissionalização e na valorização do servidor público. Neste 

http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno04.pdf
http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno05.pdf
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1997 e cujo objetivo consiste em ser implantado em todos os órgãos e entidades vinculadas ao 

poder executivo para promover mudança da cultura burocrática para gerencial, “[...] são 

valorizados os mesmos princípios dos programas de qualidade total implementados no setor 

privado, que são: satisfação dos clientes; constância de propósitos; melhoria contínua; gestão 

participativa; envolvimento e valorização dos servidores públicos” (p.115). Além disso, 

propôs-se também a utilização de ferramentas gerencialistas, a saber: “Ciclo de Melhoria 

Contínua (Ciclo PDCA – planning-doing-checking-acting) formulado no contexto do método 

Deming de gerenciamento e o benchmarking, que significa a imitação e reprodução de 

processos, técnicas e práticas administrativas bem-sucedidas” (p.115). 

 O Programa de Reestruturação e Qualidade dos Ministérios mantém as mesmas bases 

da qualidade total do anterior, porém direcionado para os ministérios. O MARE foi quem 

organizou comitês estratégicos, a partir de sua primeira experiência, a fim de implementar o 

programa nos demais. Dessa forma, os comitês ficaram encarregados de realizarem as tarefas: 

“[...] a identificação das competências e objetivos do ministério, a proposição de um arranjo 

institucional que atenda a esses objetivos do ministério; e a avaliação do modelo de gestão 

vigente por meio de critérios gerenciais” (PAULA, 2005, p.117). 

No que tange à nova política de recursos humanos, esta tinha como norte as mudanças 

engendradas pela Emenda Constitucional 98 que versa sobre o regime de contratação e gestão 

do funcionalismo público, como pontuamos anteriormente. A mudança mais significativa 

refere-se à flexibilização da estabilidade nos cargos por insuficiência de desempenho ou por 

excesso de quadros. Tal mudança, na avaliação de Bresser Pereira, representa uma mudança 

cultural na gestão do setor público e contribui para a implementação da administração 

gerencial (PAULA, 2005). 

Assim, destacamos a importância que o PDRAE trouxe para reformulação nas 

políticas voltadas à gestão da força de trabalho do serviço público federal e que também 

serviu como impulso para iniciativas que viriam a ser implementadas nos anos seguintes 

sempre mantendo as bases do projeto neoliberal. 

A gestão de pessoas, como atualmente é intitulada a política de “recursos humanos”105 

no campo da administração, passa a ser uma narrativa presente no âmbito do serviço público a 

                                                                                                                                                                                     
sentido, uma nova política de recursos humanos vem sendo implementada para atender aos papéis assumidos 

pelo Estado, de caráter regulatório e de articulação dos agentes econômicos, sociais e políticos - de crescente 
importância no mundo contemporâneo - além do aprimoramento na formulação de políticas públicas e na 

prestação dos serviços públicos” (BRASIL, 1997, p. 9). Disponível em 

http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno11.pdf . Acesso em 30/12/18. 
105 Realizamos crítica anteriormente acerca dessas mudanças de nomenclaturas. 

http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno11.pdf
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partir do modelo gerencial do setor privado. Mendes e Siqueira (2009) destacam três tipos de 

discursos organizacionais referente à gestão de pessoas:  

1) O discurso do superexecutivo de sucesso baseado na busca incessante pelo sucesso 

e na dedicação extrema ao trabalho e à organização assumindo total centralidade 

da vida do indivíduo;  

2) O discurso do comprometimento organizacional no qual se pretende uma fusão 

entre a identidade pessoal e identidade profissional fazendo o indivíduo assumir de 

forma integral princípios e valores organizacionais na sua vida pessoal;  

3) O discurso de participação no processo decisório cuja participação, na verdade, 

restringe-se a legitimar decisões que foram tomadas sem a participação do 

indivíduo. 

Nesse sentido, tais discursos acima referidos são advindos das organizações privadas, 

mas atravessam as instituições públicas a fim de imprimir uma nova feição ao modelo de 

gestão dos servidores públicos. Além das questões do controle da produtividade, há também a 

dimensão ideológica que submete o indivíduo a este modelo de gestão. Mendes e Siqueira 

(2009) esclarecem isso:  

 

A gestão de qualidade, por exemplo, pode ser percebida como um dos modelos que 

submetem o indivíduo a um controle cada vez presente e absoluto nas organizações. 

Por mais que os modelos gerenciais possam ser percebidos como neutros e não 

ideológicos, são carregados de uma carga de dominação, que não é tão facilmente 

percebida pelos que estão inseridos nos processos produtivos e administrativos. Há a 

perspectiva de que, por meio de GQT (Gestão da Qualidade Total), o indivíduo 

esteja bem integrado às suas atividades e aos objetivos da organização. Nessa busca, 

há o desenvolvimento de mecanismos para maior controle do indivíduo, não se 

restringindo a um controle gerencial – e talvez nem isso fosse possível. O sistema é 

mantido por meio de modalidades de vigilância, que impedem não apenas o erro, 

mas a criatividade e a confiança no funcionário. Detecta-se tanto a vigilância plena 

como o adestramento do indivíduo a uma forma de trabalhar previamente delineada, 

de modo a se alcançar prioritariamente os resultados organizacionais. Por mais que 

esses modelos, tais como a GCT, prometam certo nível de liberdade, de autonomia, 

de enriquecimento vertical da tarefa, esta existe de modo que não haja o 

envolvimento no estratégico (p.245-246). 

 

 

 Assim, o controle é uma ferramenta útil a esse processo de implantação do 

gerencialismo, contudo é “vendido” sob a ideia da participação, mas captura a subjetividade 

do indivíduo (MENDES e SIQUEIRA, 2009). A modernidade e os avanços tecnológicos 

justificam a adoção dessas premissas, mas não modificam as relações de poder e centros de 

decisões nas instituições. 
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 Os mesmos autores ressaltam ainda acerca da gestão por competências, política que 

vem sendo também implantada no serviço público,106 que tem o controle e a vigilância como 

parâmetros nas organizações. Nas palavras dos autores, “[...] a gestão de competências auxilia 

nesse processo ao classificar as pessoas quanto às suas competências, gerando maior controle 

da organização sobre o indivíduo e sobre o trabalho que realiza” (p.246). 

 Ademais, a gestão por competência corrobora para o aprofundamento da hegemonia 

capitalista de forma a padronizar comportamentos, além de hierarquizar trabalhadores a partir 

de suas habilidades para premiá-los ou penalizá-los (FARIA e LEAL, 2007). Dessa forma, 

tem-se uma gestão de pessoas voltada para a ótica do controle, da vigilância, da produtividade 

e do resultado sob os ditames da lógica do capital. 

 Chanlat (2002) traça em seu estudo elementos constitutivos do trabalho no serviço 

público que considera comuns a partir do surgimento do modelo gerencial e que acreditamos 

ser importante apontarmos aqui:  

1. O primeiro refere-se ao aumento da carga de trabalho tendo em vista a diminuição 

do quadro de servidores e também as exigências sobre a produtividade e 

desempenho;  

2. O segundo refere-se, de um lado, ao grau de autonomia do servidor que é reduzido 

e, do outro lado, à hierarquia presente exercendo seu controle a partir das novas 

tecnologias da informação nas instituições;  

3. O terceiro tem relação com o reconhecimento dos servidores em virtude dos 

ataques sob o discurso da ineficiência, pouca produtividade e sua própria utilidade 

para o serviço público;  

4. O quarto refere-se ao apoio social ofertado pelos colegas, chefias, subordinados ou 

usuários dos serviços. A falta de segurança do emprego endossada por práticas 

gerenciais que incluem outras modalidades de contratação e gestão (contrato de 

duração determinado: de tempo parcial ou terceirizados) também entram nesse 

quarto elemento citado pelo autor.  

5. Por fim, o quinto e último elemento que diz respeito ao componente ético presente 

no trabalho no serviço público que, segundo o autor, não é sempre levado em 

consideração, mas que possui um direcionamento que é a ética do bem comum, ou 

seja, uma ética profissional voltada para o interesse geral. 

                                                           
106 A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal que fora instituída pelo Decreto n°. 5.707/2006, como 

indicamos anteriormente, possui a gestão por competência como princípio norteador. 
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 Posto isso, Chanlat (2002) argumenta que sem a burocracia não teria havido divisão 

entre interesses pessoais e o interesse geral dentro das instituições. Nesse sentido, a burocracia 

contribui para a consolidação da democracia uma vez que “[...] a introdução de formas 

empresariais de gestão no sistema público talvez seja uma ameaça a essa separação das ordens 

de existência, já que doravante todas as esferas serão reguladas pelo mesmo ethos, o dos 

negócios” (p.6). 

 Dessa forma, o enaltecimento ao modelo gerencial vai de encontro à perspectiva 

democrática da gestão. Coloca o trabalhador sob exigências de flexibilidade e produtividade 

que estão a serviço do capital. Apresenta o modelo gerencial como uma inovação e uma 

conquista para o serviço público e para seus trabalhadores quando, em uma perspectiva 

crítica, refere-se a um novo tipo de amarra e controle que “captura a subjetividade” (ALVES, 

2007) do trabalhador e o submete aos mecanismos de produção modernos a fim de 

cooperarem e consentirem com sua própria exploração. 

 Por conseguinte, como já abordamos antes, o gerencialismo aparece como um modelo 

pós-burocrático, já que a burocracia teve seu tempo de vida útil expirado nesses novos tempos 

de modernidade. Assim, o modelo gerencial se sobrepõe ao modelo burocrático de gestão 

tanto no âmbito privado quanto no serviço público criando dessa forma um novo paradigma 

da administração. No entanto, alguns autores (ABRUCIO, 1997; ANDREWS e KOUZMIN, 

1998; PAULA, 2005; SOUZA FILHO, 2013) advogam quanto à existência de um modelo 

híbrido de administração no qual o modelo burocrático se mantém, porém, associando 

práticas gerenciais flexibilizadas à ordem burocrática. 

Souza Filho (2013) afirma que até os modelos de gestão como o taylorismo, fordismo 

ou toyotismo possuíam modelos de administração burocrática. Desse modo, “[...] o 

taylorismo, fordismo ou toyotismo, enquanto modelos de administração, nada mais são do 

que formas diferentes de organizar a estrutura burocrática da empresa e seu processo de 

produção” (SOUZA FILHO, 2013, p.191). 

Portanto, nem mesmo a empresa privada possui um modelo pós-burocrático. Segundo 

Souza Filho (2013), “[...] o máximo que acontece é ela ter mudado determinados 

procedimentos e organização do trabalho, incorporando estruturas não burocráticas [...], 

porém sem alterar, e até mesmo fortalecendo, a estrutura burocrática do centro estratégico” 

(p.190). 

Vale destacar que o fato de haver diminuição em certas instâncias hierárquicas e a 

diminuição em processos da administração, não significa o fim da burocracia. Trata-se, na 

verdade, do momento do capitalismo contemporâneo que impõe novas exigências como a 
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agilidade na tomada de decisões e a velocidade no trânsito de informações (SOUZA FILHO, 

2013).  

 

Em outras palavras, as características determinantes da burocracia se mantêm 

intactas, até hoje, como proposta predominante para organização e direção dos 

centros de decisão do capitalismo em sua fase atual (financeira e flexível), nas 

sociedades com relações capitalistas, ou se apresentam como modelo a ser 

perseguido para a estruturação de uma racionalidade adequada ao desenvolvimento 

das referidas relações, nas sociedades onde o capitalismo ainda se encontra em 

processo de expansão e  enraizamento local. 

Por outro lado, na periferia dos centros de decisão das empresas e dos Estados, as 

propostas são de enfraquecimento da administração burocrática, seja por conta dos 

processos de terceirização e flexibilização dos contratos de trabalho que ocorrem nas 

empresas privadas, seja por conta do processo de diminuição da estrutura estatal [...] 

(SOUZA FILHO, 2013, p.186). 

  

 Porquanto, o modelo burocrático sofre uma flexibilização gerencial por meio de vários 

elementos que se manifestam na sociedade burguesa moderna. Paula (2005) também 

corrobora com essa afirmação ao colocar que é falacioso o discurso de participação 

empenhado pela lógica gerencial a fim de democratizar as relações sociais no âmbito do 

processo de produção, visto que é fundamentada numa lógica mecanicista e funcionalista. Nas 

palavras da autora, 

 

Desse modo, a proclamada desburocratização das empresas é enganadora, pois 

apesar do abandono da rigidez típica da organização burocrática, a sua característica 

fundamental, que é a dominação e alienação do trabalhador, está sendo recriada: 

combinando neoliberalismo e sofisticada vigilância, perpetuam-se as formas de 

disciplina e controle organizacionais (p. 84). 

  

 Desse modo, percebemos que a lógica gerencial que é transplantada do setor privado 

para o setor público mantém-se vinculada às prerrogativas impostas pelo capital. Até mesmo 

o patrimonialismo, condenado há tempos por seu favorecimento a determinados grupos, não 

deixa de existir, segundo Souza Filho (2013). A flexibilização gerencial não inibe a presença 

de elementos patrimonialistas na administração visto que nos modelos de contratação e 

seleção de trabalhadores pode-se ter um prevalente caráter patrimonial que garanta a lealdade 

máxima dos trabalhadores em relação aos seus dirigentes. Dessa forma, dificilmente haverá 

contestação e resistência desses trabalhadores ao projeto dominante posto que permanecem as 

relações de dominação (SOUZA FILHO, 2013). 

Segundo Paula (2005), a “burocracia flexível”, que se revela como uma alternativa à 

rigidez da burocracia tradicional, engendra diversas transformações na organização no sentido 

de manter as relações de dominação e obediência: 

 As competências estão sendo flexibilizadas e variam de acordo com a 

necessidade da empresa. Em consequência, as hierarquias estão adquirindo 



100 

 

caráter dinâmico vinculando-se ao domínio da informações e conhecimento 

cruciais para os problemas enfrentados em cada momento; 

 As regras escritas continuam existindo, as que se referem ao comportamento no 

trabalho, ou seja, que garantem o controle, permeiam a cultura organizacional e 

são cotidianamente introjetadas por cada funcionário [...]; 

 As novas tecnologias de informação estão cada vez mais utilizadas como 

ferramentas de controle e estímulo à produtividade [...]; 

 A iniciativa e a capacidade de inovar são cada vez mais exigidas dos 

funcionários [...]. Antes o ethos burocrático parecia incompatível com a 

inventividade humana; atualmente, a criação é vista apenas como um 

comportamento desejável e uma atividade estereotipada (p. 85-86). 

 

 O Estado, como vimos, incorpora essa lógica gerencial a suas instituições e imprime 

um novo regramento, que é próprio do capital, ao serviço público, e que se distancia da 

perspectiva democrática. O Estado gerencial planeja implantar os pressupostos gerencialistas 

para que sua administração se torne adequada e eficiente, mas desconsidera a especificidade 

do setor público e os princípios democráticos a ele inerentes. Nas palavras de Souza Filho 

(2013), 

 

Assim, o projeto gerencialista ataca a finalidade de universalização de direitos e sua 

dimensão racional/impessoal da ordem administrativa burocrática que 

potencializaria aquela finalidade. Ratifica-se uma finalidade fundada no atendimento 

de necessidades mínimas da população, coerente com a proposição neoliberal de 

reforço do mercado, e na mudança da estrutura burocrática para flexibilizá-la, na 

medida em que não se propõe a universalização de direitos. 

 

 A contrarreforma do Estado, portanto, esvazia a possibilidade de universalidade de 

direitos visto que, baseada no ideário neoliberal, tende a fragilizar a liberdade de participação 

nos espaços públicos. Além disso, os trabalhadores do setor público são submetidos a outras 

formas (modernas) de dominação e alienação numa constante saga de batimentos de metas e 

alcance de produtividade. Assim, controle, adaptabilidade, flexibilidade são palavras comuns 

no universo gerencial e também dos servidores públicos. 

 Esse breve esboço propôs-se a nos revelar e alertar a nocividade da lógica gerencial 

para o setor público. O PDRAE representa bem essa proposta de incorporação do modelo 

gerencial nas instituições sob a gestão do Estado. Esse discurso gerencial assume um lugar 

importante no Estado ao longo de vários governos e aos poucos toma forma no seio das 

instituições federais, especialmente, através de outras tantas contrarreformas, como 

mencionamos anteriormente.  

 A conformação desse modelo gerencial nas instituições públicas traz rebatimentos aos 

servidores tanto no que se refere à organização do trabalho quanto no que se refere à 

subjetividade desses trabalhadores que a todo tempo são chamados a se adaptarem às novas 

exigências da gestão. 
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 Vale lembrar que o Estado apesar de, em tese, ser representante de todas as classes é 

um aliado do projeto burguês. Dessa forma, mesmo sob a “honestidade das práticas 

flexibilizadas” do gerencialismo que tenderiam a romper com o favorecimento de um grupo 

prioritário, o Estado permanece com suas prerrogativas de Estado burguês. Logo, o Estado 

gerencial (que também é burguês) mantém relações estreitas com o capital em detrimento de 

garantias e direitos da classe trabalhadora.  

Posto isso, no próximo capítulo apresentaremos os dados referentes à pesquisa nas 

produções dos assistentes sociais a fim de identificar a aproximação do Serviço Social ao 

debate do gerencialismo, visto que o trabalho dos assistentes sociais também é atravessado 

pela lógica gerencial e, portanto, traz implicações diretas no cotidiano desses profissionais 

que atuam no serviço público. 
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CAPÍTULO III – O GERENCIALISMO E AS PRODUÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL 

 

Nesse capítulo, propomo-nos a desvelar e a apresentar as produções na área do Serviço 

Social que trazem o debate da lógica gerencial, especialmente no que diz respeito à gestão da 

força de trabalho. Pretendemos identificar de que forma as/os assistentes sociais tem 

apresentado tal discussão para a categoria. Considerando que o Estado historicamente é o 

maior empregador de assistentes sociais (IAMAMOTO, 2009) e considerando as mudanças 

engendradas no serviço público a partir da contrarreforma, como vimos discutindo nos 

capítulos anteriores, faz-se necessário a investigação dos desdobramentos dessa temática para 

a categoria.  

Ademais, as/os assistentes sociais, que também vendem sua força de trabalho, estão 

sujeitos às mudanças ocorridas no mundo do trabalho e da produção como qualquer outro 

trabalhador. Portanto, estão submetidos às incidências da modernização na gestão da força de 

trabalho e na gestão da produção. Desse modo, é pertinente a aproximação que se pretende 

fazer acerca das produções que o Serviço Social tem feito a fim de identificar se existem 

produções na área do Serviço Social sobre o gerencialismo no serviço público, visto que 

entendemos ser de crucial importância esse debate para a categoria. 

 

3.1 – A Produção de Conhecimento no Serviço Social 

 

A produção do conhecimento no Serviço Social está diretamente relacionada à 

pesquisa e vem passando por um processo de amadurecimento importante do Serviço Social 

no Brasil desde a origem da profissão. Atualmente, as produções do Serviço Social têm 

ganhado espaço e reconhecimento de profissionais de outras áreas ampliando sua função 

intelectual baseada num conhecimento crítico no campo das ciências humanas e sociais 

(MOTA, 2013). Mota (2013) descreve:107   

Ademais, constata-se um significativo crescimento da demanda de profissionais de 

outras áreas pelas pós-graduações em Serviço Social, tanto em nível de mestrado, 

como, principalmente, em nível de doutorado, motivada pela busca do conhecimento 

crítico no campo das ciências humanas e sociais, sem que tal demanda seja 

caracterizada por uma relação de qualificação para o exercício profissional do 

Serviço Social, mas por uma interlocução com a área de conhecimento, pelo 

                                                           
107 A autora elencou em seu texto características que considera próprias do Serviço Social brasileiro no âmbito 

da pesquisa e produção de conhecimento das quais destacamos as duas acimas descritas. Para aprofundamento, 

ver Mota (2013). 
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reconhecimento da qualificação dos seus docentes, além dos referenciais teórico-

metodológicos e das linhas de pesquisa dos programas. 

– De igual forma, é crescente a demanda por intelectuais do Serviço Social para 

participação em bancas examinadoras de teses e dissertações em áreas afins, como 

registrado na base de dados do Lattes, fruto do reconhecimento intelectual dos 

pesquisadores da área, assim como a crescente participação em eventos e debates 

acadêmicos sobre temas como orçamento público, financeirização, trabalho, 

seguridade social, organização política, relações de gênero, dentre outros da maior 

relevância para o entendimento e a crítica às tendências e à dinâmica da sociedade 

contemporânea (p. 18). 

 

Contudo, nem sempre foi assim. O Serviço Social enquanto profissão tem sua origem 

vinculada ao conservadorismo católico, todavia avançou na compreensão acerca das 

determinações do surgimento da profissão vinculadas ao desenvolvimento do capitalismo. 

Reconhece a dimensão contraditória da profissão e sua inserção na divisão social e técnica do 

trabalho coletivo (MOTA, 2013). Iamamoto (2008) ressalta que, apesar de tal inserção na 

divisão sócio-técnica do trabalho, o Serviço Social não se institucionaliza como uma ciência. 

Nas palavras da autora: 

Essa especialização do trabalho não surge com a função precípua de produzir 

conhecimentos que articulem um campo “peculiar do saber” consoante a divisão do 

trabalho, que foi forjada historicamente entre as “ciências sociais aplicadas”. O fato 

de o Serviço Social constituir-se uma profissão, traz inerente uma exigência de ação 

na sociedade, o que não exclui a possibilidade e a necessidade de dedicar-se a 

investigações e pesquisas no amplo campo das ciências sociais e da teoria social, 

adensando o acervo da produção intelectual sobre intercorrências da questão social e 

das políticas sociais, contribuindo para o crescimento do patrimônio cientifico das 

Ciências Humanas e Sociais (p. 239). 

 Nesse sentido, vale pontuar que a produção de conhecimento no Serviço Social 

relaciona-se diretamente com a conformação dos programas de pós-graduação108 no Brasil e a 

partir dessa conformação amplia a produção de conhecimento e dá um novo estatuto à 

profissão (PRATES, 2013). Na década de 1970, foram implantados os primeiros cursos de 

pós-graduação do Serviço Social na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-

RJ) e depois na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Na década de 1980 

foi criado o primeiro curso de doutorado em Serviço Social pela PUC-SP. No entanto, as 

produções advindas de tais cursos passam a ter destaque apenas a partir da década de 1980 

(PRATES, 2013). 

 Sposati (2007) destaca a importância da instituição desses cursos para a profissão 

afirmando que “[...] é preciso lembrar que implantar pós-graduação em Serviço Social 

                                                           
108 “Os cursos de pós-graduação constituem-se em espaços privilegiados para produção de conhecimentos e suas 

atividades estão intrinsecamente ligadas à produção e reprodução da comunidade científica e técnica”. 

(KAMEYAMA, 1998, p. 3). 
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significou, por si só, a convalidação nos órgãos oficiais do campo do Serviço Social como 

área de estudo e pesquisa” (p. 17). E acrescenta:  

O reconhecimento institucional pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) da área do Serviço Social como campo específico 

de pesquisa é, certamente, conquista que abriu possibilidade de financiamento da 

pesquisa em Serviço Social e inclusão de pesquisadores do Serviço Social no quadro 

geral de pesquisadores do CNPq (p.17). 

 

 

O Serviço Social passara por um período de questionamentos internos e rupturas com 

as bases do pensamento conservador no Movimento de Reconceituação109 durante as décadas 

de 1960 e 1970. No entanto, será na década de 1980 que terá uma aproximação mais 

contundente com o pensamento crítico e forjará um novo projeto para a profissão.  

Por certo, ocorreu grande esforço nas décadas de 80 e 90 em fortalecer a base 

científico-profissional difundida, principalmente, através do processo de 

desconstrução e reconstrução crítica da profissão e de seu exercício, fundando-se no 

aporte sócio-histórico da análise do real, que foi disseminado pelo então “novo” 

currículo de formação da década de 80. Esse processo permeou a categoria pela 

academia, centros de formação, coletivos profissionais, encontros, debates, 

publicações, congressos. Foi efetivamente a construção da nova cultura crítica no 

âmbito da profissão e da formação profissional que tem o mérito desse 

fortalecimento da pesquisa para os assistentes sociais (SPOSATI, 2007, p. 17). 

 

Na reforma curricular ocorrida em 1982 a pesquisa se tornará disciplina obrigatória 

para a formação profissional dos assistentes sociais (SPOSATI, 2007; PRATES, 2013). Dessa 

forma, admite-se a “[...] necessidade da atitude investigativa para dar conta de um exercício 

profissional consistente” (PRATES, 2013, p.214). Ademais, em 1987 foi criado o Centro de 

Documentação em Pesquisa, Políticas Sociais e Serviço Social – CEDEPSS a fim de 

impulsionar a produção de conhecimento. A divulgação do material produzido se daria por 

meio da publicação nos Cadernos de Pesquisa do CEDEPSS e nos Cadernos da ABESS110 

(Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social) entre 1986 e 1998 (PRATES, 2013). 

                                                           
109 Segundo Iamamoto (2010, p. 205), o Movimento de Reconceituação “[...] é dominado pela contestação ao 

tradicionalismo profissional, implicou um questionamento global da profissão: de seus fundamentos ídeo-

teóricos, de suas raízes sociopolíticas, da direção social da prática profissional e de seu modus operandi”. Netto 

(2011) aponta que o processo de renovação do Serviço Social “[...] configura um movimento cumulativo, com 

estágios de dominância teórico-cultural e ideopolítica distintos, porém se entrecruzando-se e sobrepondo-se” (p. 

152). Desse modo, o autor afirma que esse processo se desenvolveu a partir de três direções principais, a saber: 

perspectiva modernizadora (segunda metade dos anos 1960), reatualização do conservadorismo (década de 1970) 

e intenção de ruptura (a partir dos anos 1980). 
110 Posteriormente a ABESS se tornou ABEPSS integrando o CEDEPSS. Segundo Guerra (2011) “A mudança 

estatutária operada em 1998, que integra o Centro de Documentação e Pesquisa em Política Social e Serviço 

Social (CEDEPSS) à ABESS, nominada a partir daí como ABEPSS, foi a forma de dar amparo jurídico-legal a 

uma concepção que vinha sendo construída coletivamente: a relação orgânica entre graduação e pós-graduação e 

a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão como eixo que estrutura a formação profissional 

graduada e pós-graduada, se constituindo em condição para consolidar a formação e a produção do 

conhecimento. Com ela, a nascente ABEPSS passa a ter legitimidade como entidade acadêmico-científica e 

política” (p. 127). 
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Portanto, a partir dos anos 1980, o Serviço Social consegue fincar bases mais sólidas 

para o desenvolvimento da pesquisa na profissão. Segundo Mota (2013) foi nessa época que 

de fato “[...] o desenvolvimento da pesquisa na área do Serviço Social encontra o alicerce 

sociopolítico necessário para o seu desenvolvimento, até mesmo operando um deslocamento 

do estrutural-funcionalismo em direção às vertentes histórico críticas [...]” (p. 21-22). 

Mota (2013) também destaca que aos poucos o Serviço Social aprendeu a realizar 

novas mediações nas demandas mediatas e imediatas da prática profissional mudando assim o 

trato dos objetos de intervenção e conferindo-lhe também o “estatuto de objetos de 

conhecimento”. Dessa forma, os objetos de pesquisa têm relação direta com o exercício 

profissional do assistente social. Nesse sentido, Prates (2013) afirma que “[...] nos anos 1980, 

as pesquisas e o debate profissional centravam-se na discussão metodológica, nas 

controvérsias paradigmáticas nas ciências sociais e na produção de conhecimentos e 

intervenção do Serviço Social” (p.215). 

Na década de 1990, a partir da Constituição Federal de 1988, as produções da 

profissão versavam sobre direitos sociais, cidadania, democracia, esfera pública, Sistema 

Único de Saúde (SUS), Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), ajuste macroeconômico, privatizações, globalização (PRATES, 2013). Já 

na década posterior (2000), as produções do Serviço Social apresentam outros eixos 

temáticos:  

[...] reestruturação produtiva e as transformações no mundo do trabalho, as novas 

configurações do Estado e da sociedade civil, processo de trabalho e Serviço Social, 

temáticas resultantes das diretrizes curriculares aprovadas em 1996, o 

aprofundamento de investigações sobre a questão social, avaliações sobre as 

políticas sociais no eixo da Seguridade, especialmente as da saúde e assistência, a 

retomada das pesquisas sobre a previdência social e o retrocesso dos direitos sociais, 

agravado pelo desmonte da esfera pública e ainda, questões como defesa dos direitos 

humanos, violência, cidadania, cultura, gênero, identidade e práticas sociais, com 

destaque para produções relativas às formas participativas, de controle social, à 

questão agrária e À questão urbana, ao crescimento da pobreza, à crise dos padrões 

de proteção social, aos novos eixos das políticas sociais públicas e privadas 

(SIMIONATTO, 2005, p. 56-57 apud PRATES, 2013, p. 215). 

 

Importa dizer que a partir dos anos 2000 houve expansão significativa dos cursos de 

pós-graduação. Segundo relatório de avaliação da CAPES 2017, entre 1996 e 2016 o 

percentual de crescimento de programas foi de 280% (passando de 12 para 34). Portanto, até 

2016 existiam 34 cursos de mestrado acadêmico e 18 cursos de doutorado (CAPES, 2017). 111 

                                                           
111 O Serviço Social em 2016 “[...] contava com 18 cursos de doutorado (PUC/RS, PUC/SP, PUC/Rio, UFMA, 

UFRJ, UFPE, UnB, UNESP, UERJ, UFPE, UFF, FUFPI, UFES, UFV, UEL, UFSC, UCPel, UFRN e UFPA) e 

34 cursos de mestrado, todos acadêmicos. A situação dos Programas de Pós-graduação em relação à área básica, 

em 2016, é a seguinte: 23 em Serviço Social (67,6%); 06 em Política Social (17,6%); 03 em Políticas Públicas 
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É relevante destacar que a profissão tem avançado nas suas produções, especialmente, 

porque essas produções revelam o adensamento crítico propiciado pela aproximação à teoria 

social crítica de Marx. Dessa forma, o pensamento do Serviço Social se direciona 

hegemonicamente a partir de referencial marxiano num movimento de desvinculação ao 

conservadorismo presente na gênese da profissão. Prates (2015) afirma que o:  

[...] significativo crescimento e produtividade da pós-graduação referente à área do 

Serviço Social tem suprido a área da graduação com pesquisas, periódicos e livros, 

que são fundamentais à formação dos profissionais da área, debatendo os mais 

diversos temas, enfrentando polêmicas, posicionando-se por meio do conjunto 

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)/Conselho Regional de Serviço Social 

(CRESS) e da Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABEPSS), 

participando de lutas por direitos, contribuindo na constituição e na qualificação de 

políticas públicas, nos seus processos de avaliação, no debate acerca do Estado, do 

fundo público, da gestão pública, do controle social e dos movimentos sociais. 

Temos avançado no debate acerca de muitos temas, como: trabalho e processos de 

trabalho, violência, questões étnicas, de gênero, de sexualidade e diversidade (p.3). 

 

 

 Além disso, é valido lembrar que o espaço da pós-graduação “[...] constitui-se como 

lócus privilegiado para a produção de conhecimentos, formação e qualificação de docentes, 

pesquisadores e profissionais para a pesquisa, ensino e exercício profissional” (PRATES et 

al., 2016, p.8). Assim, faz-se necessário a expansão e consolidação desses espaços já que eles 

refletem o amadurecimento profissional e implicam numa interação com outras áreas do 

conhecimento e em produções críticas atentas à realidade social. Nas palavras de Yasbek, o 

Serviço Social:  

[...] vem dialogando e se apropriando das Teorias Sociais e do debate intelectual 

contemporâneo, no âmbito das ciências sociais no país e no exterior. Também nesse 

espaço (da pós-graduação), o Serviço Social brasileiro desenvolveu-se na pesquisa 

acerca de seus fundamentos, da natureza da sua intervenção, de seus procedimentos, 

de sua formação, de sua história e, sobretudo acerca da realidade social, política, 

econômica e cultural onde se insere como profissão na divisão social e técnica do 

trabalho. Avançou na pesquisa da questão social, do Estado capitalista, das políticas 

sociais, dos movimentos sociais, dos direitos sociais, da cidadania, da democracia, 

do processo de trabalho e de suas transformações, da realidade institucional, das 

múltiplas faces da exclusão social e da pobreza e de outros temas (YAZBEK, 2009, 

p. 152 apud PRATES et al., 2016, p.10). 

 

 

                                                                                                                                                                                     
(8,8%), e 02 em Economia Doméstica (5,9%). A exceção dos 2 Programas de Economia Doméstica, todos os 32 

Programas de Pós-graduação guardam interlocução com o objeto do Serviço Social e suas interfaces com a 

política social e as políticas públicas. Em sua composição, os 32 Programas possuem docentes graduados ou com 

Doutorado em Serviço Social (49,4%)” (CAPES, 2017). Disponível em 

http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-2017/20122017-Servico-

Social-quadrienal.pdf. Acesso em 12/01/2019. 

http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-2017/20122017-Servico-Social-quadrienal.pdf
http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/relatorios-finais-quadrienal-2017/20122017-Servico-Social-quadrienal.pdf
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 Prates et al. (2016) realizaram um estudo acerca da organização das áreas de 

concentração, linhas de pesquisa e oferta de disciplinas112 dos Programas de Pós-Graduação 

em Serviço Social no Brasil a fim de identificar os temas mais abordados nos processos 

investigativos e formativos nos programas existentes. O levantamento das autoras foi 

realizado a partir dos 34 programas de pós-graduação (até o ano de 2016 segundo relatório 

CAPES 2017). As autoras identificaram que a maior parte das áreas de concentração dos 

programas de Serviço Social refere-se ao tema Política(s) Social(is)/ Políticas Públicas, em 

segundo, Direitos/ Cidadania, Questão Social e, em terceiro, Movimentos e Processos Sociais.  

 As autoras ressaltam que o Serviço Social possui um vínculo histórico com o debate 

de Política Social e uma importância no âmbito da Seguridade Social e da luta por direitos 

sociais. Desse modo, a profissão mantém essa característica histórica nas produções do 

Serviço Social.  

Em relação às temáticas das linhas de pesquisa, Prates et al. (2016) destacam que 

Política(s) Social(is)/Políticas Públicas também aparecem com maior incidência. Portanto, tal 

temática “[...] é figura central tanto nas áreas como nas linhas de pesquisa” (p.14). O segundo 

com maior incidência é a temática Trabalho/Processos de Trabalho que não se destacou nas 

áreas de concentração de programas, como descrevemos acima. 

Contudo, as autoras revelam que apareceram temas novos que não estavam presentes 

nas áreas de concentração, mas que se relacionam com o trabalho profissional: o Estado e a 

Gestão. Prates et al. (2016) concluem:  

No âmbito das linhas de pesquisa, há uma predominância [...] para o estudo do tema 

da Política Social, seguida da ênfase para o “Trabalho/Processos de Trabalho”, 

juntamente com a existência de uma grande variação de temas que permeiam o 

exercício profissional do assistente social, por exemplo, os direitos sociais, a questão 

social, os movimentos sociais, o Estado, entre outros. A presença dessas temáticas 

indica uma preocupação com a formação de mestres e doutores com competências 

para a intervenção e produção de conhecimentos sobre a realidade social e sobre as 

demandas emergentes do próprio trabalho profissional (p. 28-29). 

 

Portanto, considerando que o Serviço Social possui um vínculo importante com a 

pesquisa, trazemos também os dados analisados por Ribeiro (2017) que versam sobre as 

tendências da produção do conhecimento no Serviço Social a partir dos projetos de pesquisa 

                                                           
112 No que tange à oferta de disciplinas, as autoras apontam: “A análise da oferta de disciplinas obrigatórias 

evidencia a diversidade de conteúdos que orientam as matrizes curriculares nos cursos de Mestrado e Doutorado, 

articuladas às linhas e grupos de pesquisas das IES. Nesse contexto, identifica-se uma forte incidência dos temas, 

Política(s) Pública(s)/ Política (s) Social(is) e Estado, no âmbito da formação de mestrado, ao passo que, no 

doutorado, a maior ênfase é atribuída à investigação. Contudo, do mesmo modo, merecem destaque as 

disciplinas particulares ao Serviço Social, relacionadas ao trabalho, à questão social, à formação e ao arcabouço 

teórico-metodológico e ético-político da profissão” (PRATES et al., 2016, p. 29). 
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apresentados e aprovadas pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico) no período de 2011 a 2014. 

Segundo a autora, em 2011, foram aprovados 25 projetos de pesquisa sendo 11 

envolvendo a temática políticas sociais, em especial, a saúde (4). O restante envolveu as 

temáticas de trabalho e trabalho do assistente social (6). Em 2012, dos 30 projetos aprovados 

prevaleceu a mesma tendência: maior parte referia-se à temática de políticas sociais, seguido 

de trabalho e trabalho do assistente social.  Em 2013, foram 36 propostas aprovadas. Desse 

total, 17 relacionam-se com a área de políticas sociais, contudo com maior incidência para 

assistência social (7). Em 2014, as políticas sociais continuaram com destaque nos projetos de 

pesquisa, porém com maior diversificação nas demais temáticas. Foram 27 pesquisas 

aprovadas sendo 13 sobre as políticas sociais; 2 agricultura e questão urbana; 2 formação 

profissional; 2 trabalho; 2 juventudes; 1 família; 1 movimentos sociais; 1 orientação sexual; 1 

pobreza; 1 violência e 1 Estado brasileiro (RIBEIRO, 2017).  

 Como vimos, também nessa análise mantém-se a tendência da relação do Serviço 

Social com a temática de políticas sociais nas propostas de pesquisa da profissão entre os anos 

2011 e 2014. Nas palavras de Ribeiro (2017): 

A pesquisa realizada mostra uma tendência no Serviço Social quanto à obtenção de 

financiamento para a produção de conhecimentos ligados principalmente ao estudo 

das políticas sociais. Neste sentido, embora reconhecendo a importância desta 

temática para a atuação profissional, destacamos a necessidade de não 

reproduzirmos uma “relação mimética entre políticas sociais e Serviço Social” 

(IAMAMOTO, 2008, p. 460), pois esta relação obscurece as particularidades de 

uma profissão cuja atuação extrapola os limites desta forma de intervenção estatal 

(p.192). 

 

Dessa forma, os levantamentos aqui apresentados demonstram a intrínseca relação do 

Serviço Social com o debate das políticas sociais em diferentes momentos da história da 

profissão e também em diferentes escopos da pesquisa e da produção de conhecimento. 

Ratificando a afirmação da autora acima, reconhecemos a relevância desse debate para o 

trabalho dos assistentes sociais, contudo entendemos a necessidade de novas discussões que 

também atravessem a relação entre a atuação profissional e a sociedade capitalista. 

Nesse sentido, compreendemos ser também necessário o aprofundamento em debates 

que versem sobre a gestão e o Estado. Como assinalaram Prates et al. (2016), há uma 

incipiente tendência dessas temáticas nas linhas de pesquisas dos cursos de pós-graduação. 

Além disso, percebe-se também no estudo de Ribeiro (2017) essa pouca incidência, já que a 

temática Estado apareceu somente em um projeto de pesquisa no ano de 2014 e gestão não 

apareceu como nenhuma dessas propostas de projetos de pesquisa no período de 2011 a 2014. 
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Desse modo, argumentamos no sentido de justificar a relevância do presente trabalho 

visto que permeia a temática de Estado e gestão. O estudo acerca da temática de Estado 

permite compreender o papel do Estado na sociedade burguesa, especialmente como 

desempenha suas funções na sociedade capitalista contemporânea. Tal debate fundamenta 

todos os demais debates uma vez que o Estado é um protagonista notório no desenvolvimento 

do capital e da sociabilidade burguesa.  

A temática da gestão é permeada por diferentes possibilidades de pesquisa que 

também se relacionam com o trabalho profissional na realidade atual. Assim, o chamamento 

de profissionais do Serviço Social para atuar em cargos de gestão nas instituições públicas ou 

privadas, bem como, para atuar como gestores de políticas sociais é uma tendência que se 

desdobra na contemporaneidade para o trabalho dos assistentes sociais (RAICHELIS, 2009). 

Contudo, em que pese a amplitude da temática gestão dar possibilidade de investigar 

diferentes nuances, referimo-nos aqui, especialmente, à pesquisa da gestão no âmbito da 

gestão da força de trabalho especificamente no âmbito do serviço público. Como indicam os 

autores trazidos para o presente trabalho, sugerimos que há poucas produções nesse âmbito. 

Por esse motivo, estamos nos debruçando sobre esse estudo a fim de fazer algumas 

aproximações sobre as produções do Serviço Social nesse campo, especialmente no que tange 

à gestão gerencialista. 

 

3.2 – Procedimentos Metodológicos 

 

A perspectiva metodológica que conduz esse trabalho está referenciada no campo da 

teoria social crítica vinculada à tradição marxista. Assim, a abordagem metodológica está 

baseada no método materialista histórico-dialético como forma de explicar a dinâmica e a 

realidade social. Nesse sentido, o intuito da pesquisa consiste em ir além da aparência 

fenomênica, imediata e empírica a fim de apreender a essência do objeto, ou seja, sua 

estrutura e dinâmica (NETTO, 2011, p.22). Nas palavras de Netto (2011),  

Alcançando a essência do objeto, isto é: capturando a sua estrutura e dinâmica, por 

meio de procedimentos analíticos e operando a sua síntese, o pesquisador a reproduz 

no plano do pensamento; mediante a pesquisa, viabilizada pelo método, o 

pesquisador reproduz no plano ideal, a essência do objeto que investigou (p.22). 

O materialismo histórico-dialético enquanto método pressupõe a superação do senso 

comum de modo a desvelar os processos presentes nos fenômenos apreendendo a totalidade 

sobre a qual o objeto faz parte. Nesse sentido, Marx e Engels ressaltam “[...] que não se pode 
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conceber o mundo como um conjunto de coisas acabadas, mas como um conjunto de 

processos” (MARX-ENGELS apud Netto, 1963, v.3, p.195). 

 Nesse sentido, tendo ciência que as primeiras impressões acerca do objeto não 

constituem a sua essência, precisamos avançar no âmbito da presente pesquisa a fim de 

sobrepujar a aparência do objeto que se desvela no primeiro momento. Dessa forma, para se 

apreender a essência é necessário transpor o imediato, perceber as determinações, as conexões 

e as contradições que envolvem o objeto de estudo.  

 Outrossim, importa considerar que o “[...] sujeito e o objeto estão em perpétua 

interação; posto que se trata de uma relação dialética”, como afirma Lefebvre (1991, p. 49). 

Ademais, sendo o conhecimento prático, social e histórico inicia-se, dessa forma, pela 

experiência vivida nas múltiplas dimensões da vida humana. 

Portanto, considerando também a afirmação de Marx (1888) de que a “[...] vida social 

é essencialmente prática”, direcionamo-nos no sentido de compreender os aspectos da vida 

prática na análise da realidade posto que, enquanto sujeitos históricos, estamos inseridos em 

um determinado contexto sócio-histórico e em completa interação com a natureza. 

É evidente que a escolha do tema foi impulsionada pela minha vivência em uma 

determinada área de atuação profissional, portanto numa estreita relação entre sujeito e objeto, 

como afirmou Lefebvre. Além disso, de acordo com Bianchi (2003), na tradição clássica o 

princípio que inaugura a reflexão científica é a admiração, o espanto provocado pelo 

desconhecido e incompreendido. E é essa admiração/espanto que impulsiona o pesquisador 

para uma ou outra área temática visto que esse pesquisador com suas inclinações e valores 

pessoais tende a admirar-se/espantar-se com determinadas situações e não com outras. 

Nesse sentido, como já relatamos antes, o interesse pela pesquisa que aborde a 

temática do gerencialismo e sua vinculação com o Serviço Social está relacionado ao espaço 

de trabalho que ocupei na minha vida profissional e às indagações feitas sobre aquela 

realidade. Dessa forma, para além da vivência pessoal é necessário aprofundar a pesquisa para 

que o estudo saia do âmbito do senso comum e produza reflexões científicas para a categoria 

profissional e para a sociedade. Sendo assim, a presente pesquisa almeja analisar as 

aproximações que os assistentes sociais têm feito a respeito do tema do gerencialismo no 

serviço público e suas implicações na gestão da força de trabalho. 

Pressupomos que o levantamento de produções nos eventos da categoria, nos 

periódicos e no Banco de Teses e Dissertações da CAPES poderá subsidiar, ainda que de 



111 

 

forma incipiente, análises sobre o gerencialismo e sua conexão com o Serviço Social. Trata-se 

de um estudo a respeito do estado da arte sobre o gerencialismo no Serviço Social, cuja 

pesquisa é de caráter bibliográfico e tem o objetivo de mapear as produções acadêmicas em 

determinada área. Como afirma Ferreira (2002),  

Nos últimos quinze anos tem se produzido um conjunto significativo de pesquisas 

conhecidas pela denominação “estado da arte” ou “estado do conhecimento”. 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de 

mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do 

conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados 

e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições 

têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações 

em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. Também são 

reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo 

da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de 

categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no 

conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser analisado (p. 258). 

 

O objetivo geral da pesquisa consiste em identificar a aproximação do Serviço Social 

ao debate do gerencialismo a partir do advento da contrarreforma do Estado e seu 

atravessamento na gestão da força de trabalho no serviço público. Para tanto, estabelecemos 

objetivos específicos que nos ajudaram a alcançar nosso propósito nesse trabalho, quais 

sejam: analisar o papel do Estado na sociedade burguesa, especialmente, no contexto de um 

país capitalista dependente; compreender as alterações no mundo do trabalho e suas 

incidências na gestão da força de trabalho; compreender como a lógica gerencialista invade as 

instituições públicas a partir do processo de contrarreforma do Estado brasileiro; mapear as 

produções no campo do Serviço Social que versam sobre gerencialismo no serviço público. 

Para isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica a fim de dar conta dos três primeiros 

objetivos citados, posto que requerem aprofundamento teórico e conceitual na análise sobre o 

capitalismo mundial e o capitalismo dependente, as alterações no mundo do trabalho, a 

formação sócio-histórica brasileira, o papel do Estado da sociedade burguesa, as ofensivas do 

capital na realidade brasileira, os modelos de gestão que atravessam a administração pública e 

privada.113 

Para o último objetivo que versa sobre a mapeamento de produções no campo do 

Serviço Social que se referem ao gerencialismo na esfera pública realizamos um levantamento 

bibliográfico a partir do Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento 

                                                           
113 Vale dizer que o debate que fizemos aqui também é fruto das discussões realizadas durante o curso de 

Mestrado nas disciplinas do Programa e, portanto, essa dissertação é resultado desse processo de aprendizado e 

amadurecimento teórico.  
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de Pessoal de Nível Superior (CAPES); de Revistas do Serviço Social e do campo das 

ciências sociais e humanas; e dos Anais dos principais encontros do Serviço Social.    

É preciso destacar que o levantamento considerou o ano de 2006 para início da 

pesquisa das produções. Tal período é definido em virtude da instituição da Política Nacional 

de Desenvolvimento de Pessoal lançada sob Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006114 

pelo governo federal na gestão do governo Lula. Essa política representou um marco no 

âmbito da gestão da força de trabalho do serviço público federal cujas finalidades são: 

 melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; 

desenvolvimento permanente do servidor público; adequação das competências requeridas 

dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como referência o plano plurianual; 

divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e racionalização e efetividade dos 

gastos com capacitação. 

Em que pese o processo de contrarreforma do Estado ter iniciado a partir dos anos 

1990 e o fato do gerencialismo ter ganhado espaço a partir das propostas concretas do 

PDRAE de 1995, o período para busca das produções a partir dos anos 1990 iria ficar extenso 

demais e poderia comprometer a finalização da pesquisa no tempo previsto. Desse modo, 

optamos por estabelecer um recorte temporal condizente com a real possibilidade dessa 

pesquisadora fazer seu mapeamento dentro do prazo estipulado pelo Programa de Mestrado e 

também condizente com marcos legais importantes no âmbito da gestão no serviço público 

federal. Portanto, a demarcação temporal do levantamento é de 2006 a 2018. 

No levantamento115 no Banco de Teses e Dissertações da CAPES utilizamos as 

seguintes palavras-chave: “gestão de pessoas”, “gerencial”, “gerencialismo”, 

“managerialism”. Os filtros utilizados foram referentes ao período (de 2006 a 2018), à 

“grande área de conhecimento” (ciências humanas e ciências sociais aplicadas) e à “área de 

avaliação” (ciências sociais aplicadas, educação, serviço social, sociologia). Ressalto que não 

foi realizada busca com a palavra-chave “gestão”, pois o resultado extenso encontrado 

                                                           
114 O referido decreto representa a coadunação de dois decretos anteriores: Decreto 2.029 de 11 de outubro de 

1996 e Decreto n° 2.794 de 1998. O primeiro referia-se à participação de servidores em eventos diversos. O 

segundo versava sobre a Política Nacional de Capacitação de Servidores. Ambos foram revogados e substituídos 

pelo Decreto de 2006. Tal decreto representou o aprofundamento da lógica gerencial na gestão da força de 

trabalho no serviço público fundamentado na gestão por competência, como sinalizamos no capítulo anterior. 
115 O levantamento no banco da CAPES foi realizado em outubro de 2018. 
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(12.082 trabalhos) no banco da CAPES inviabilizaria a realização do levantamento.116 Assim 

como, a palavra “management” que o banco identificou 4.499 trabalhos. 

Com a palavra-chave “gestão de pessoas” e os filtros mencionados acima foram 

encontrados 91 trabalhos. Com a palavra-chave “gerencial” localizamos 415 trabalhos. 

“Gerencialismo” foram 139 e com a palavra-chave “managerialism” foram 72 trabalhos 

encontrados. 

Dessa forma, com essa busca, após a leitura dos títulos e resumos dos trabalhos, 

selecionamos apenas cinco trabalhos que possui relação com o serviço social e com o 

gerencialismo no serviço público117. Vale lembrar que a pesquisa foi feita considerando os 

trabalhos que estão disponíveis na plataforma CAPES na versão online.  

O levantamento realizado nos periódicos nacionais118 selecionou somente os que 

possuem classificação Qualis119 A1, A2 e B1. Optamos por essa classificação por considerar 

que se tratam de publicações de pesquisadores com significativo acúmulo teórico. Além disso, 

incluímos revistas que tem interfaces com o Serviço Social e que não se constituem como 

revistas departamentais, ou seja, exclusivas de determinado campo. Desse modo, incluímos 

periódicos da área de educação e os demais no campo das ciências sociais, contudo foram 

considerados os artigos produzidos por assistentes sociais. Segue abaixo o quadro dos 

periódicos selecionados. 

 

 

 

 

                                                           
116O termo “gestão” é bastante amplo. Abrange discussões que envolvem gestão de políticas públicas (na saúde, 

na assistência, na previdência, na educação), gestão democrática, gestão social. Dessa forma, encontramos um 

grande número de produções, mas que não tem ligação com o objeto dessa pesquisa. Por esse motivo, optamos 

por focar no termo “gestão de pessoas”.  
117 Entendemos que os trabalhos possuem relação com o Serviço Social quando são produzidos por assistentes 

sociais e/ou quando trazem reflexões relacionadas ao espaço de trabalho profissional. 
118 Compreendemos que os periódicos internacionais podem também trazer artigos que versem sobre a realidade 

brasileira, mas, a título de execução da pesquisa, excluímos os mesmos, objetivando focar somente nos 

periódicos nacionais.  
119 Segundo site da CAPES, “Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para diferenciação da 

qualidade da produção bibliográfica dos programas de pós-graduação. A estratificação da qualidade dessa 

produção é realizada de forma indireta, pela classificação dos veículos utilizados na sua divulgação. Dessa 

forma, o Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da análise da qualidade dos 

periódicos científicos”. Disponível em http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-

frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis. Acesso em 13/10/18. 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7422-qualis
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Quadro 1 – Lista de periódicos incluídos na pesquisa 

 Periódico Vinculação Classificação 

CAPES 

Disponível 

online a 

partir de 

 

Periodicidade 

1. Revista Katálysis UFSC A1 1997 Quadrimestral 

2. Revista Serviço 

Social e 

Sociedade 

Editora Cortez A1 2010 Quadrimestral 

3. Revista 

Argumentum 

UFES A2 2009 Semestral (2009 a 

2015). 

Quadrimestral (a partir 

de 2016) 

4. Revista Em Pauta UERJ A2 2007 Semestral 

5. Revista Textos & 

Contextos 

PUC/RS A2 2002 Anual (2002-2005). 

Semestral (a partir de 

2006) 

6. Caderno CRH UFBA A2 1987 Quadrimestral 

7. Psicologia e 

Sociedade 

UFRGS A2 2006 Quadrimestral 

8. Revista de 

Políticas Públicas 

UFMA A2 1995 Semestral 

9. Revista Educação 

e Sociedade 

UNICAMP A2 1998 Trimestral 

10. DADOS- Revista 

de Ciências 

Sociais 

UERJ A2 1996 Trimestral 

11. Revistas Estudos 

Avançados 

USP A2 1987 Quadrimestral 

12. Revista Ser Social UNB A2 1998 Semestral 

13. Revista 

Temporalis 

ABEPSS B1 2010 Semestral 

14. Revista O Social 

em Questão 

 

 

PUC/ RIO B1 1997 Semestral (1997-2016) 

Quadrimestral (a partir 

de 2016) 

15. Revista da 

Avaliação da 

Educação 

Superior 

UNISO B1 1996 Quadrimestral 

16. Revista Barbarói UNISC B1 2010 Semestral 
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17. Revista Educação 

e Pesquisa 

USP B1 2008 Quadrimestral (2008-

2009) 

Trimestral (a partir de 

2010) 

18. Revista Educação 

e Realidade 

UFRGS B1 2012 Quadrimestral (2012) 

Trimestral (a partir de 

2013) 

19. Revista Educar 

em Revista 

UFPR B1 1981 Anual (1981-2000) 

Bimestral (a partir de 

2001) 

20. Revista Ensaio: 

Avaliação e 

Políticas Públicas 

em Educação 

CESGRANRIO B1 2004 Trimestral 

21. Revista Opinião 

Pública 

UNICAMP B1 2000 Semestral (2000-2013); 

Quadrimestral (a partir 

de 2014) 

22. Revista 

Organizações e 

Sociedade 

UFBA B1 2004 Trimestral 

23. Revista Brasileira 

de Educação 

ANPED B1 2000 Quadrimestral (2000-

2012) 

Trimestral (a partir de 

2013) 

24. Revista Sociedade 

e Estado 

UNB B1 2000 Quadrimestral 

 

 

 

25. Revista Tempo 

Social 

USP B1 1989 Semestral (1989-2015) 

Quadrimestral (a partir 

de 2016) 

Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis nos sites das revistas e no site da CAPES. 

O levantamento120 nos periódicos selecionados foi realizado nos sites das revistas com 

os seguintes descritores: gestão, gestão de pessoas, gerencial, gerencialismo, management e 

managerialism. Os filtros utilizados para as buscas foram: título e resumo. Foram 

consideradas apenas as revistas com edições online disponíveis. 

Além disso, a busca por essas produções abrange também as publicações nos anais dos 

principais eventos em âmbito nacional referentes ao Serviço Social, são eles: Encontro 

Nacional de Pesquisadoras/es em Serviço Social - ENPESS e o Congresso Brasileiro de 

Assistentes Sociais – CBAS. 

                                                           
120 O levantamento dos periódicos também foi realizado em outubro de 2018. 
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Quadro 2 – Principais eventos na área de Serviço Social 

Evento Organizador Periodicidade Edições incluídas na pesquisa 

ENPESS ABEPSS A cada dois 

anos 

2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 e 

2018 

CBAS CFESS/CRESS/ABEPSS/ENESSO A cada três 

anos 

2007, 2010, 2013 e 2016 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por considerarmos eventos expressivos do Serviço Social já que são espaços que 

reúnem significativo número de assistentes sociais e uma variada gama de trabalhos da 

categoria, selecionamos esses eventos como referência para a presente pesquisa.  

O ENPESS reúne assistentes sociais, professores, pesquisadores, estudantes, militantes 

e demais interessados. Como sinalizado acima, os eventos são realizados a cada dois anos 

cuja consolidação ocorreu nos anos 1990. O Encontro é um importante espaço de socialização 

das produções científicas no âmbito da profissão, além de ser um espaço de fortalecimento da 

categoria. Os trabalhos podem ser apresentados em diferentes modalidades: mesas temáticas 

coordenadas, pôster, comunicação oral. 

O CBAS121 é o mais antigo congresso de assistente sociais. O mais emblemático foi o 

3º Congresso, ocorrido em 1979, chamado de “Congresso da Virada”. Representou um marco 

no processo de renovação do Serviço Social que almejava romper com suas bases 

conservadoras. O evento reúne milhares de assistentes sociais e as principais entidades da 

categoria. Nas edições contempladas nessa pesquisa, os trabalhos estão distribuídos nas 

seguintes modalidades: pôster e comunicação oral. 

No que concerne à pesquisa nos Anais do CBAS, foram incluídos os eventos dos anos 

2007, 2010, 2013 e 2016. Os descritores utilizados foram “gestão”, “gestão de pessoas”, 

“gerencial” e “gerencialismo”. Importante dizer que cada mídia dos Anais tem funcionalidade 

diferentes, por isso em alguns anos houve dificuldades em utilizar a busca por palavras-chave, 

sendo necessário fazer buscas por eixo temático ou verificando “um a um”. 

Ao total, os eventos selecionados reuniram 4.682 trabalhos divididos entre pôster e 

apresentação oral. O maior número foi de trabalhos na categoria apresentação oral (2.562). 

                                                           
121 De acordo com Iamamoto e Carvalho (2007), o I CBAS foi realizado em 1947 e fora organizado pelo Centro 

de Estudos e Ação Social (CEAS). 
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Contudo, no ano de 2016, o Congresso contemplou apenas a modalidade de pôster totalizando 

1.427 trabalhos.  

No que se refere ao levantamento nos Anais do ENPESS abarcamos os seguintes anos: 

2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018. Na busca utilizamos os mesmos descritores 

mencionados anteriormente: “gestão”, “gestão de pessoas”, “gerencial” e “gerencialismo. 

Destaca-se que, tanto no CBAS quanto ENPESS, o serviço de busca por palavras-chave não 

contempla os resumos dos trabalhos, apenas os títulos dos trabalhos, o nome do autor ou o 

código do trabalho. Há ainda a possibilidade também de busca por eixos temáticos. Para a 

presente pesquisa, utilizamos todas as opções disponíveis a fim de localizar o maior número 

de trabalhos possível. 

No próximo item, apresentaremos os resultados do mapeamento realizado a fim de nos 

aproximarmos das produções da categoria. 

 

3.3 – Resultados da Pesquisa 

 

 Neste item faremos a exposição dos resultados encontrados com o levantamento 

realizado no período de 2006 a 2018 nos bancos de dados já citados anteriormente: periódicos 

de Serviço Social e áreas afins; Anais do CBAS e ENPESS e Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES. 

No que tange aos periódicos, localizamos um total de 3 artigos que possuem alguma 

relação com a discussão de gerencialismo no serviço público a partir das reflexões 

empreendidas pelos assistentes sociais. Todos os artigos foram escritos por assistentes sociais. 

A pesquisa foi feita em vinte e cinco periódicos diferentes como apontamos no item anterior 

no quadro 1. Os resultados encontrados concentram-se em revistas específicas do Serviço 

Social. A única exceção é a revista Barbarói122 que se refere a uma publicação 

interdisciplinar. O quantitativo está distribuído da seguinte forma:  

 

                                                           
122 “A revista Barbarói é uma publicação interdisciplinar que abrange as áreas de antropologia, ciência política, 

filosofia, psicologia, sociologia e serviço social. Dentre as modalidades de publicação incluem-se, artigos 

originais, relatos de experiência, relatos de pesquisas, trabalhos teóricos, históricos, conceituais que contribuam 

com reflexão crítica de conceitos, teorias ou métodos que favoreçam novos questionamentos e caminhos para 

futuras investigações”. Disponível em 

https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/about/editorialPolicies#focusAndScope. Acesso em 21/10/2018. 

https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/about/editorialPolicies#focusAndScope
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Quadro 3 – Quantitativo por periódico 

Periódico Quantidade de artigos 

encontrados 

Ano de publicação 

Revista Barbarói 1 2016 

Revista O Social em Questão123 1 2016 

Revista Serviço Social e 

Sociedade124 

1 2018 

Fonte: Elaboração própria 

Portanto, dos artigos encontrados, todos foram publicados a partir de 2016. Isso indica 

que este é um debate recente ainda para os profissionais de Serviço Social. Além disso, não há 

como indicar a concentração de publicações em uma só revista por conta do baixo número de 

produções. Percebe-se que há um lapso temporal grande entre o início do período selecionado 

para o levantamento (2006) e as primeiras publicações (2016) indicando a pouca tendência de 

produções com a temática abordada na presente pesquisa. 

Segue abaixo relação de artigos selecionados para esse estudo:  

Quadro 4 – Artigos selecionados dos periódicos 

Periódico Artigos encontrados Resumo 

Revista o Social 

em Questão 

Título: Concepções e funções da 

descentralização na gestão pública 

democrática e no gerencialismo; Autor: 

 Silva, R. R. 

(Ano XIX - nº 36 – 2016) 

 

O presente trabalho busca apresentar e 

compreender as concepções e funções da 

descentralização a partir de uma reflexão 

acerca das propostas distintas de gestão 

pública: a democrática e o gerencialismo, que 

é reconhecido como uma “nova” 

administração pública inspirada nas 

concepções e técnicas de gestão do setor 

privado. Para tanto, o trabalho parte de 

algumas premissas, que servem de base para 

                                                           
123 “A Revista O Social em Questão é a publicação oficial do Programa de Pós-graduação do Departamento de 

Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

De periodicidade quadrimestral, a Revista tem como missão publicar debates, análises e resultados de pesquisa 

sobre temas considerados relevantes para as áreas de Serviço Social e afins e está aberta a temas 

interdisciplinares das Ciências Sociais. Os principais públicos-alvo são os profissionais da área, professores, 

pesquisadores e representantes de movimentos sociais e políticos de áreas correlatas”. Disponível em < 

http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=15>. Acesso em 26/01/2019. 
124 A Revista Serviço Social e Social foi criada em 1979. “É a primeira revista de circulação nacional na área do 

Serviço Social, mantendo-se como um dos mais importantes periódicos de consulta obrigatória de professores e 

estudantes universitários, de pesquisadores e profissionais que buscam sintonizar-se com o debate de grandes 

questões nacionais e internacionais que incidem no Serviço Social e nas ciências humanas e sociais”. Suas áreas 

de interesse são Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Serviço Social, Ética, Ciência Política, Políticas 

Públicas, Saúde. Disponível em < http://www.scielo.br/revistas/sssoc/paboutj.htm>. Acesso em 26/01/2019. 

http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=15
http://www.scielo.br/revistas/sssoc/paboutj.htm
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situar a descentralização e a gestão pública no 

campo da produção e da reprodução da vida 

social. Assim, busca demonstrar que as 

contradições presentes nessas propostas 

expressam e resultam dos antagonismos 

inerentes à sociedade capitalista. 

 

Revista Barbarói Título: Novas formas de gestão da força 

de trabalho do serviço público brasileiro e 

suas repercussões para o adoecimento 

mental: um estudo sobre os servidores de 

uma instituição judiciária. 

Autores: Arnaud, F. I. M.; Gomes, V. L. B. 

(nº 48, 2016) 

Este artigo tem por objetivo analisar as novas 

formas de gestão da força de trabalho 

adotadas pelo serviço público brasileiro, a 

partir dos anos 1990, as quais têm provocado 

sérias repercussões para a saúde dos 

trabalhadores, conforme pesquisa empírica 

realizada junto a 22 (vinte e dois) servidores 

de uma instituição judiciária. À luz da teoria 

social crítica, os relatos sobre os processos de 

adoecimento mental de tais servidores 

públicos evidenciaram que essas novas 

formas de gestão baseadas no chamado 

modelo de acumulação flexível e orientadas 

pelas ideias neoliberais avançam no serviço 

público, consolidando a lógica privatista e 

produtivista, antes restrita ao âmbito 

empresarial, com impactos no aumento do 

processo de precarização que atinge tanto as 

condições de vida pessoal/profissional e a 

saúde dos servidores quanto o cumprimento 

da missão das instituições públicas. Assim, 

ratifica-se a necessidade de construção 

coletiva de novas estratégias de luta voltadas 

para a concretização de direitos via políticas 

sociais públicas universais, objetivando 

resgatar o sentido do serviço público na 

sociedade brasileira. 

Revista Serviço 

Social e 

Sociedade 

Título: Contrarreforma do Estado e 

gerencialismo: novo fetiche, velha 

proposta.  

Autoras: Valle, K. F; Leite, J.L.; 

(Serv. Soc. Soc., Abr 2018, no.131, p.109-

129) 

 

Este artigo debate as transformações do 

mundo do trabalho sob a égide dos 

organismos multilaterais, dando ênfase à 

disseminação do ideário gerencial no setor 

público, espaço privilegiado de atuação do 

assistente social. Realizamos um 

levantamento bibliográfico do pensamento 

social crítico, bem como documental do 

Judiciário trabalhista carioca enquanto espaço 

sócio-ocupacional reestruturado. Conclui-se 

que essa conjuntura inflexiona a tradição 

progressista do Serviço Social brasileiro. 

Fonte: Elaboração própria 

No que concerne à pesquisa nos Anais do CBAS, apesar do número significativo de 

trabalhos aprovados, como pontuamos antes, localizamos apenas 4 trabalhos que versam 

sobre o gerencialismo e o Serviço Social distribuídos da seguinte maneira: 

Quadro 5 – Quantitativo no CBAS 

CBAS 

2007 2010 2013 2016 

0 2 2 0 
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Fonte: Elaboração própria 

Vale destacar que, em 2016, embora tenha representado o maior número de trabalhos 

aprovados (1.427 - todos na modalidade de pôster), não houve nenhum trabalho que fizesse 

menção aos descritores “gerencial” ou “gerencialismo” mesmo que não se relacionasse com 

nosso objeto de estudo. Para o descritor “gestão” foi localizado um total de 41 trabalhos que 

versavam sobre temáticas de gestão de políticas, gestão democrática, gestão de serviços 

sociais, gestão ambiental, cargos de gestão. Contudo, não atendeu à especificidade de nossa 

pesquisa. Dessa forma, segue abaixo o quadro com os trabalhos selecionados: 

 

Quadro 6 – Artigos selecionados do CBAS 

CBAS 

Dados do Trabalho Resumo 

Título: O processo de gestão pública nas 

instituições do campo sociojurídico no Rio de 

Janeiro: impactos no trabalho dos assistentes 

sociais 

Autoras: Silva, C. L. N.; Liao, D. C. L.; Silva, E. 

B.;  Silva, M. N. ; Silva, M. V. ;  Costa, N. F. ; 

Araújo; S. M. 

Ano: 2010 

O trabalho produz uma análise prévia dos impactos 

da contrarreforma do Estado e dos referenciais de 

Gestão Pública no exercício profissional dos 

assistentes sociais atuantes nas instituições de 

natureza pública do campo sociojurídico no Estado 

do Rio de Janeiro (Tribunal de Justiça, Ministério 

Público, Departamento de Ações Sócio-Educativas 

e Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária). 

Título: Novas políticas de gestão e o mundo do 

trabalho. 

Autora: Zanelato, J. S. 

Ano: 2010 

 

O presente artigo se propõe a discutir o processo de 

Reforma do Estado no que se refere às 

transformações empreendidas no mundo do 

trabalho no setor público, a partir da reflexão a 

respeito das chamadas ‘novidades’ na gestão 

pública. 

Título: Gerencialismo: teoria neoliberal e um 

novo paradigma de gestão da seguridade social. 

Autoras: Nascimento, M. B.; Filho, E. A. B.; 

Rodrigues, C. S. 

Ano: 2013 

 

 

Este artigo analisa os fundamentos teórico-políticos 

do gerencialismo, atual paradigma hegemônico de 

gestão da seguridade social. Para tanto, a partir da 

teoria social crítica, analisou-se bibliografia sobre o 

tema. Identificou-se a relação do gerencialismo com 

o projeto de Estado neoliberal e sua principal 

proposta teórica para a gestão das políticas 

públicas: a teoria da escolha pública. 

Título: O modelo gerencial no serviço público e 

as repercussões na saúde do 

Servidor. 

Autora: Melgare, A. M. 

Ano: 2013 

 
 

O artigo objetiva refletir o modelo gerencial 

implantado no serviço público, a partir de 2009, 

ressaltando que as mudanças tem início com a 

intensificação do gerenciamento científico e a 

tentativa de transformar a Instituição Pública em 

estudo, no campo da Previdência Social em uma 

agência executiva, com base nas reformas do 

Estado e as repercussões na saúde do servidor 

advindas deste modelo. A pesquisa foi documental, 

com base na análise de dados da saúde do servidor, 

publicizados em trabalhos científicos, documentos 

oficiais e auditoria interna realizada na Instituição. 

Fonte: Elaboração própria 
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Importa dizer que não foi possível fazer distinção entre os trabalhos que foram 

apresentados nas modalidades pôster e comunicação oral, pois não havia tal divisão de 

modalidades ou informação nos trabalhos. Contudo, os trabalhos selecionados apresentam o 

mesmo formato e semelhanças no número de páginas. 

Percebe-se que as publicações aconteceram somente em 2010 e 2013 e representam 

um quantitativo irrisório em relação ao total de trabalhos publicados no CBAS. Desse modo, 

pode-se inferir que, apesar do processo de contrarreforma ter iniciado em 1995, ainda temos 

um debate incipiente na área do Serviço Social acerca da lógica gerencial.  

Em relação aos trabalhos do ENPESS, foi possível identificar um número maior de 

trabalhos a partir de 2014. Foram 7 trabalhos selecionados e todos foram escritos125 por 

assistentes sociais. Foi possível perceber maior variedade de trabalhos que abordam o 

gerencialismo, contudo escolhemos aqueles que têm proximidade com o Serviço Social e que 

se relacionam também com a esfera pública.  

Quadro 7 – Quantitativo do ENPESS 

ENPESS 

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

0 0 0 0 2 3 2 

Fonte: Elaboração própria 

 

Não temos o quantitativo exato de trabalhos aprovados nos 7 eventos, pois não consta 

essa informação em todos os anos.126 O número aproximado é de 3.807 trabalhos sendo a 

maior parte também referente à comunicação oral (2.348). Vale dizer que, dos 7 trabalhos 

selecionados para pesquisa, 4 foram apresentados na modalidade comunicação oral e 3 na 

modalidade de mesa coordenada temática. Tal fato pode sugerir uma sutil aproximação da 

profissão às reflexões acerca do gerencialismo já que as mesas coordenadas são apresentações 

com maior tempo para exposição dos trabalhos e com maior participação de ouvintes. 

De toda forma, ainda temos um número módico de trabalhos que se propõem a refletir 

sobre a lógica gerencial correlacionado ao Serviço Social e ao serviço público. Detalhamos 

abaixo os trabalhos selecionados:  

 

                                                           
125 Lembramos que o ENPESS pode contemplar pesquisadores de outras áreas como sinalizamos no item 

anterior.  
126 Faltam dos anos: 2012, 2014 e 2018. 
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Quadro 8 – Artigos selecionados do ENPESS 

ENPESS 
Dados do Trabalho Resumo 

Título: A reforma gerencial do Estado e as 

implicações sobre o trabalho do Assistente Social 

Autora: Silva, A. P. 

Ano: 2014 

 

O texto analisa as novas requisições profissionais 

postas ao assistente social nas Instituições Federais 

de Ensino Superior, em especial, na Seção de 

Prevenção Sócio Funcional da Universidade Federal 

Fluminense. Entende-se que estas requisições estão 

inscritas nas alterações efetuadas pelo novo ciclo de 

acumulação capitalista que promove a reconfiguração 

da organização e gestão do trabalho como também 

transformações na esfera estatal, através da adoção 

dos processos de gestão gerencial. Ao final, o texto 

problematiza a importância do projeto profissional 

crítico que possibilita ao assistente social nortear as 

ações profissionais e impor finalidades e objetivos na 

sua intervenção. 

Título: Algumas tendências da reestruturação 

produtiva e da reforma gerencial do Estado: 

incidências nas requisições profissionais 

Autora: Guerra, Y. A. D. 

Ano: 2014 

 

Resultado da pesquisa integrada “Espaços sócio-

ocupacionais e tendências do mercado de trabalho do 

Serviço Social no contexto de reconfiguração das 

políticas sociais no Brasil”, desenvolvida no âmbito 

do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica – 

PROCAD, o objetivo deste artigo é problematizar as 

novas requisições sócio-profissionais e políticas 

derivadas das transformações societárias, em 

especial, da reestruturação produtiva e da reforma 

gerencial do Estado, em tempos de crise estrutural do 

capital, as quais serão problematizadas à luz da 

cultura profissional. 

Título: Admirável mundo novo: 

precarização/intensificação do trabalho sobre os 

servidores públicos. 

Autoras: Valle, K. F; Leite, J.L.; 

Ano: 2016 

Este texto analisa os desafios à atuação do Serviço 

Social frente ao processo de precarização e 

intensificação do trabalho que atinge o setor público, 

problematizando a captura da subjetividade da classe 

trabalhadora e as consequências da diminuição do 

hiato entre as condições de labor do trabalhador 

produtivo e improdutivo. Metodologicamente, 

adotamos um resgate bibliográfico e documental, 

bem como um estudo de caso sobre o adoecimento 

dos juízes do Tribunal Regional do Trabalho do Rio 

de Janeiro submetidos a práticas gerenciais. 

Concluímos que este contexto tensiona ética, política 

e operativamente o Serviço Social, submetido a 

condição de proletariedade. 

Título: Florestan Fernandes e a universidade 

brasileira: a política de gestão do trabalho dos 

servidores públicos federais 

Autora: Silva, A. P. 

Ano: 2016 

 

O presente artigo discute a nova configuração da 

gestão trabalho no serviço público federal, em 

especial o trabalho dos servidores técnico-

administrativos em educação das Instituições 

Federais de Ensino Superior. Parte do pressuposto 

que a nova forma de gestão do trabalho, 

fundamentada na gestão por competência adéqua a 

organização do trabalho no serviço público ao novo 

padrão de regulação do trabalho, mais flexível, de 

matriz toyotista. Todavia, essa ação omite que a 

melhoria das habilidades do trabalho objetiva a 

racionalização e redução dos custos e o 

direcionamento do fundo público para a reprodução 

do capital. 
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Título: Transformações do mundo do trabalho e 

serviço social: desafios para o assistente social em 

espaços sócio-ocupacionais reestruturados 

Autoras: Valle, K. F; Leite, J.L.; Ferreira, G. P. 

Ano: 2016 

 

 

 

 

Este trabalho debate os impactos da transformação do 

mundo do trabalho no contexto do capital-

imperialismo, abordando as implicações da 

disseminação do ideário pós-moderno (e a 

sustentação que este dá ao discurso gerencial) sobre a 

atuação profissional do Serviço Social e da classe 

trabalhadora inserida no setor público. 

Metodologicamente, foi realizado um levantamento 

bibliográfico, hemerográfico e documental do 

pensamento social crítico e da realidade do judiciário 

trabalhista carioca, selecionado por ser um exemplo 

privilegiado da atuação profissional num contexto de 

reestruturação produtiva. Conclui- se que a atual 

conjuntura inflexiona o legado ético e político de 

cariz progressista do Serviço Social brasileiro. 

Título: O gerencialismo como forma de gestão no 

judiciário 

Autora: Ferreira, G. P 

Ano: 2018 

 

 

O artigo é um estudo sobre a gestão no judiciário, 

com objetivo de ilustrar as transformações societárias 

com os impactos sobre a administração pública e 

analisar a entrada do gerencialismo através da 

“modernização” e como funcionam seus dispositivos 

gestionários. Para discutir a conjuntura, foi utilizada 

uma análise bibliográfica, hemerográfica, estatística e 

documental; além de entrevista semi-estruturadas 

com 8 profissionais de uma equipe de saúde. 

Conclui-se que o gerencialismo capta a subjetividade 

através da metalinguagem e gratificações, do mesmo 

modo que contribui para desvalorização simbólica e 

ascensão do individualismo. Assim, as novas formas 

de gestão e controle do trabalho causam sofrimento. 

Título: Trabalho profissional e gerencialismo: um 

debate sobre o Serviço Social em espaços sócio-

ocupacionais reestruturados. 

Autora: Valle, K. F. 

Ano: 2018 

Debateremos os impactos da racionalidade gerencial 

sobre o trabalho do assistente social em espaços 

sócio-ocupacionais reestruturados, forjados pela 

Crise do Capital e pela reforma neoliberal-gerencial 

do Estado, capitaneada pelos organismos 

multilaterais. Entende-se que os “fetiches da gestão” 

reforçam a subalternidade profissional e catalisam a 

perda da já relativa autonomia do assistente social 

por facilitarem uma renovação conservadora na 

profissão. Recorreremos ao referencial teórico-

metodológico marxiano para a análise das 

especificidades do mundo do trabalho submetido a 

égide do capital manipulatório. Por fim, a pesquisa 

de campo investiga o judiciário trabalhista carioca na 

condição de expressão particular de uma instituição 

pública reestruturada. 

Fonte: Elaboração própria  

 É importante pontuar que alguns trabalhos trazem em seu título a temática do 

gerencialismo, contudo outros trabalhos não apresentam a temática no título embora realizem 

reflexões sobre o assunto. Dessa forma, foi necessário, para a seleção dos artigos, além da 

leitura do título e resumos, a realização de uma leitura flutuante a fim de identificar o debate 

nos textos e assim selecioná-los ou não para a pesquisa. 
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Em relação à pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, após a leitura dos 

títulos e resumos dos trabalhos, selecionamos apenas 5 trabalhos (4 dissertações e 1 tese) que 

possui relação com o gerencialismo e o Serviço Social. Vale lembrar que a pesquisa foi feita 

considerando os trabalhos que estão disponíveis na versão online.  

 

Quadro 9 – Trabalhos selecionados do Banco da CAPES 

Dados do trabalho Resumo 

Título: Administração gerencial e organização do 

trabalho na rede estadual de ensino de Minas 

Gerais: análise de suas implicações nas condições 

de saúde dos trabalhadores docentes 

Autor: SILVA, H. R. C. 

Tipo: Dissertação 

Ano: 2013 

Vinculação: Universidade Federal De Juiz De Fora 

 

Essa dissertação realiza uma análise preliminar da 

relação trabalho-saúde a partir do trabalho docente, 

especificamente com a adoção da administração 

gerencial na rede estadual de Minas Gerais, 

introduzida através do Projeto Escolas-Referência. O 

governo de Minas Gerais depositou neste Projeto toda 

a sua expectativa de superação das dificuldades 

impostas à educação na busca por resultados. 

Contudo, considerando as orientações dos organismos 

internacionais para as Reformas na América Latina, 

esta tentativa de superação se dá com parcos recursos 

destinados à educação e com sobrecarga de trabalho 

para os docentes, submetendo os trabalhadores a 

condições precárias de trabalho e vida, ao mesmo 

passo que é depositado sobre seus ombros toda a 

responsabilidade do sucesso ou fracasso da 

“Reforma” [...]. 

Título: Previdência Social no Rio Grande do Sul: 

cenários e interfaces com a saúde do trabalhador 

Autor: Galvão, A. A. Y. 

Tipo: Dissertação 

Ano: 2015 

Vinculação: Pontifícia Universidade Católica Do Rio 

Grande Do Sul 

 

Esta dissertação analisa a relação entre a organização 

e divisão do trabalho e o processo saúde-doença do 

trabalhador, através do mapeamento do perfil do 

trabalho no Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), no Estado do Rio Grande do Sul. [...] Para 

ampliar a compreensão das categorias de análise, foi 

necessária a abordagem teórica sobre o trabalho, que 

se revelou em sua centralidade como modo de 

construção e reprodução da sociabilidade humana das 

transformações estruturais e conjunturais nos modos 

de produção, a Previdência Social e a sua construção 

histórica dentro das diversas concepções de proteção 

social de acordo com os modelos de Estado vigentes, 

desde os modelos conservadores até o a concepção do 

Welfare State, e o processo de construção e evolução 

do conceito de saúde do trabalhador no Brasil, desde 

o modelo convencional hospitalocêntrico até a sua 

transformação a partir do Movimento de Reforma 

Sanitária. A pesquisa, cujo objetivo se traduziu em 

subsidiar novos estudos e planejamentos de ações na 

temática da saúde do trabalhador, se utilizou do 

enfoque da visão sócio-histórica e dialética da 

realidade social que forneceu bases para analisar, 

dentro das categorias do método dialético, de que 

forma a relação entre o Estado e o capital determinou 

historicamente a concepção de proteção social à 
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classe trabalhadora, as relações contraditórias entre o 

Estado de Bem-Estar Social e o modelo gerencial de 

Estado, cuja lógica se transferiu do privado para o 

público e que precariza a relação entre o capital e o 

trabalho, e como este processo de alienação se 

constitui em um fenômeno universal entre os 

trabalhadores na conjuntura do avanço do capitalismo 

de acumulação flexível que resultou no movimento de 

contrarreforma do Estado. 

Título: Trabalho, Precarização e Subjetividade em 

contexto de contrarreforma do Estado: uma 

análise sob a ótica dos Assistentes Sociais no 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

Autor: Santos, M. F. dos 

Tipo: Dissertação 

Ano: 2017 

Vinculação: Universidade Federal De Juiz De Fora 

 

Sob o modo de produção capitalista de base toyotista, 

como parte da acumulação flexível, ocorre um 

processo de reestruturação produtiva tendo por 

sustentação o ajuste estrutural e a flexibilização do 

trabalho, sendo incorporados valores da 

administração gerencial para a administração pública. 

O trabalho humano é incorporado ao modo de 

produção capitalista de forma a potencializar o seu 

desenvolvimento por meio da mercantilização e 

exploração da força de trabalho. A precarização das 

condições de trabalho é intrínseca ao modo de 

produção capitalista, e na atualidade são utilizados 

mecanismos capazes de capturar a subjetividade do 

trabalhador, de forma a que ele se molde ao novo 

ambiente de trabalho, onde há utilização de novas 

tecnologias, de novas formas de controle e poder, ou 

seja, há uma intensificação desta precarização. Com 

base em uma pesquisa junto aos trabalhadores no 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o 

objetivo é investigar a relação entre trabalho e 

subjetividade tendo como base a apreensão dos 

trabalhadores acerca das mudanças no seu trabalho 

operadas no mundo do trabalho em contexto de 

neoliberalismo e contrarreforma do Estado pós anos 

1990, com centralidade nos trabalhadores Assistentes 

Sociais da área sociojurídica [...]. 

Título: Transformações no mundo do trabalho: 

reflexões, políticas e perspectivas para a Saúde do 

Trabalhador Público Federal. 

Autor: Faria, R. F. 

Tipo: Dissertação 

Ano: 2017 

Vinculação: Universidade Federal De Juiz De Fora 

 

Esta pesquisa tem como objetivo construir a história 

de uma Política de Saúde para os Trabalhadores 

Públicos Federais, a partir da escuta destes buscando 

a percepção destes Trabalhadores quanto à relação 

trabalho/adoecimento diante das transformações nas 

relações, condições e organização do trabalho 

advindas a partir da implantação do gerencialismo na 

Administração Pública. 

Título: As Condições de Trabalho de Assistentes 

Sociais nos Institutos Federais De Educação, 

Ciência e Tecnologia na Realidade Brasileira.  

Autor: Fernandes, L. DA N.  

Tipo: Tese 

Ano: 2018 

Vinculação: Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho 

 

O objetivo da presente tese foi apresentar as 

expressões das condições de trabalho de assistentes 

sociais nos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia – IFET´s na realidade brasileira, tendo 

como recorte cinco estados/regiões do país. O estudo 

apoiou-se no pressuposto de que, a atual crise de 

reprodução do capital, a contrarreforma gerencial do 

Estado e as transformações no “mundo” do trabalho 

engendram novas formas de pensar, organizar e gerir 

o labor e que, a associação desses determinantes 

universais impõem incidências particulares para as 
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condições de trabalho dos/das assistentes sociais, cuja 

labuta se realiza na mediação de políticas de 

assistência estudantil no interior da educação 

profissional e tecnológica ifetiana. A pesquisa 

envolveu um universo de 146 assistentes sociais, do 

total de 179, cujas filiações institucionais estavam 

vinculadas a 99 unidades dos Institutos, localizadas 

geograficamente nos estados do Pará, Rio Grande do 

Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás e 

que ingressaram nos IFET´s até janeiro do ano de 

2015. O resultado apontou que a crise estrutural e 

conjuntural do capital da cena contemporânea tenta se 

recompor via lucros fictícios que, em si não geram 

mais-valor, buscando outros meios de realização 

como por exemplo o aumento na precarização das 

condições de trabalho [...]. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Desse modo, temos a seguinte distribuição dos trabalhos encontrados no banco da 

CAPES por ano: 

Quadro 10 – Quantitativo banco da CAPES 

CAPES 

2013 2015 2017 2018 

1 1 2 1 

 

Após o levantamento das produções, traçamos o perfil dos autores que produziram os 

trabalhos selecionados a fim de verificar suas principais características e tendências. De 

maneira geral, temos o seguinte cenário em relação ao perfil dos autores das produções 

levantadas na pesquisa: 

 

Quadro 11 – Perfil dos autores dos periódicos 

Periódicos 

Autor Ano da 

publicação 

Titulação Vínculo 

Institucional/ 

Acadêmico 

Atuação 

Profissional 

Região 

Autor 1 2016 Doutor/a Universidade 

Federal 

Fluminense 

Professor/a Sudeste 

Autor 2 2016 Mestre Tribunal Regional 

Eleitoral do Pará 

Assistente Social Norte 

Autor 3 2016 Doutor/a Universidade 

Federal do Pará 

Professor/a Norte 

Autor 4 2018 Doutorando/a Tribunal Regional 

do Trabalho e 

Assistente Social 

e Professor/a 

Sudeste 
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Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

Autor 5 2018 Doutor/a  Universidade 

Federal do Rio de 

janeiro 

Professor/a Sudeste 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quadro 12 – Perfil dos autores do CBAS 

CBAS 

Autor Ano de 

Publicação 

Titulação Vínculo 

Institucional/ 

Acadêmico 

Atuação 

Profissional 

Região 

Autor 6 2010 Não tem lattes Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro 

Assistente Social Sudeste 

Autor 7 2010 Não tem lattes Universidade do 

Estado do Rio de 

Janeiro 

Assistente Social Sudeste 

Autor 8 2010 Não tem lattes Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro 

Assistente Social Sudeste 

Autor 9 2010 Doutorando/a Ministério Público 

do Estado do Rio 

de Janeiro 

Assistente Social Sudeste 

Autor 10 2010 Não tem lattes Secretaria de 

Administração 

Penitenciária 

Assistente Social Sudeste 

Autor 11 2010 Mestre UNISUAM Professor/a Sudeste 

Autor 12 2010 Mestrando/a Departamento 

Geral de Ações 

Educativas 

Assistente Social Sudeste 

Autor 13 2010 Graduada Instituto de Defesa 

Agropecuária e 

Florestal Do 

Espírito Santo 

Assistente Social Sudeste 

Autor 14 2013 Graduado/a Instituto de 

Medicina Integral 

Prof. Fernando 

Figueira 

Assistente Social Nordeste 

Autor 15 2013 Mestre Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

Pesquisador Nordeste 

Autor 16 2013 Doutor/a Universidade 

Federal de 

Pernambuco 

Professor/a Nordeste 

Autor 17 2013 Graduado/a Instituto Nacional 

de Seguridade 

Social 

Assistente Social Sul 

Fonte: Elaboração própria 
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Quadro 13 – Perfil dos autores do ENPESS127  

ENPESS 

Autor Ano de 

publicação 

Titulação Vínculo 

Institucional/ 

Acadêmico 

Atuação 

Profissional 

Região 

Autor 18 2014 Mestrando/a Universidade 

Federal 

Fluminense 

Assistente Social Sudeste 

Autor 19 2014 Doutor/a Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

Professor/a Sudeste 

Autor 4 2016 Doutorando/a Tribunal Regional 

do Trabalho do 

Rio de Janeiro 

Assistente Social Sudeste 

Autor 5 2016 Doutor/a Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

Professor/a Sudeste 

Autor 18 2016 Mestre Universidade 

Federal 

Fluminense 

Assistente Social Sudeste 

Autor 4 2016 Doutorando/a Tribunal Regional 

do Trabalho do 

Rio de Janeiro 

Assistente Social Sudeste 

Autor 5 2016 Doutor/a Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

Professor/a Sudeste 

Autor 20 2016 Graduando/a Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

Estudante Sudeste 

Autor 20 2018 Graduado/a Sem vínculo  - Sudeste 

Autor 4 2018 Doutorando/a Tribunal Regional 

do Trabalho do 

Rio de Janeiro e 

Universidade 

Federal do Rio de 

janeiro 

Assistente Social 

e Professor/a 

Sudeste 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Quadro 14 – Perfil dos autores do Banco da CAPES 

 Banco CAPES 

Autor Tipo Ano da 

publicação 

Titulação Vínculo  

Institucional/ 

Acadêmico 

Atuação 

Profissional  

Região 

Autor 21 Dissertação 2013 Mestre Universidade 

Federal de Juiz 

de Fora 

Estudante Sudeste 

Autor 22 Dissertação 2015 Mestre Pontifícia 

Universidade 

Católica do Rio 

Grande do Sul e 

Hospital N. S. 

Assistente 

Social 

Sul 

                                                           
127 Nesse quadro, os autores se repetem em relação aos outros quadros. Por esse motivo, temos numeração 

iguais. Dessa forma, temos autores que apareceram nos quadros anteriores com trabalhos nos periódicos ou no 

CBAS e reaparecem nesse quadro referente à apresentação de trabalhos no ENPESS.  
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da Conceição 

Autor 23 Dissertação 2017 Mestre Universidade 

Federal de Juiz 

de Fora e 

Tribunal de 

Justiça do 

Estado do RJ 

Assistente 

Social 

Sudeste 

Autor 24 Dissertação 2017 Mestre Universidade 

Federal de Juiz 

de Fora e 

Instituto 

Nacional de 

Seguridade 

Social 

Assistente 

Social  

Sudeste 

Autor 25 Tese 2018 Doutor Univ. Estadual 

Paulista Júlio 

De Mesquita 

Filho e Univ. 

Estadual de 

Roraima/ Inst. 

Federal de 

Educação, 

Ciência e Tecn. 

De Roraima 

Assistente 

social e 

Professor 

Sudeste 

Fonte: Elaboração própria 

Nesse sentido, em relação ao perfil dos autores,128 podemos afirmar que se tratam 

majoritariamente129 de assistentes sociais. São 25 autores diferentes130 e apenas um autor não 

tem formação em Serviço Social, mas escreveu um artigo com dois assistentes sociais.  

Além disso, em relação à formação profissional, entre os autores dos periódicos, temos 

5 autores dos quais 3 são doutores, 1 doutoranda e 1 mestre. Nos anais do CBAS, temos 12 

autores diferentes sendo 1 doutorando, 2 mestres, 1 mestrando, 3 graduados e 4131 não foram 

identificados. Nos anais do ENPESS, temos um cenário diferente, pois os autores escreveram 

mais de um artigo, alguns individuais e outros coletivos. Foram 7 artigos escritos por 5 

autores diferentes. Desses temos 2 doutoras, 1 doutoranda, 1 mestranda/mestre132 e 1 

graduanda/graduada. No Banco da CAPES, temos 4 mestres e 1 um doutor. 

                                                           
128 Na descrição sobre os autores estamos considerando os artigos das revistas, do CBAS e do ENPESS, pois da 

pesquisa no Banco da CAPES selecionamos apenas um trabalho que se refere a uma dissertação de uma 

assistente social num programa de pós-graduação de Serviço Social localizado na região Sudeste. 
129 Um artigo do CBAS foi escrito por sete autores, mas não foi possível identificar a formação de quatro desses 

autores, pois eles não possuem currículo lattes e tal informação não constava no trabalho. 
130 Os autores se repetem nos diferentes banco de dados. 
131 Desses 4 autores só foi possível identificar a vinculação institucional, pois tal informação continha no 

trabalho que fora publicado nos anais do CBAS. 
132 Como os artigos foram escritos em anos diferentes o mesmo autor esteve em um momento como mestranda e 

em outro como mestre ou como graduando e depois graduado. 
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Gráfico 1 – Titulação dos autores 

 

Fonte: Elaboração própria  

Com esses dados, percebe-se a predominância de autores com títulos de doutorado e 

mestrado (ou que estão em andamento), especialmente nos artigos de revistas e nas 

publicações do ENPESS133. Com tal fato supõe-se que as publicações desses locais possuem 

maior aprofundamento teórico, visto que os autores possuem uma relação mais próxima do 

âmbito acadêmico.  

No que tange à vinculação institucional dos autores, percebemos que são 

predominantemente servidores públicos. São 8 professores ao total, somente um professor 

tem vínculo privado, outro é vinculado à Universidade Estadual e os demais são vinculados a 

Universidades Federais. Além disso, é possível perceber a tendência de autores, cuja 

vinculação relaciona-se ao Judiciário, como por exemplo o Tribunal Regional do Trabalho, 

Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público, etc. Nesse 

sentido, é possível inferir que essa temática está atravessando os espaços de trabalho do 

assistente social, especialmente aqueles do campo sociojurídico. 

                                                           
133 Além daqueles que constam no banco de Teses e Dissertações da CAPES que, obviamente, possuem títulos 

de mestres/as ou doutores/as. 
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Em relação ao perfil de atuação profissional134 nos espaços de trabalho, elencamos os 

profissionais que atuam apenas como professores, apenas como assistentes sociais, com as 

duas atuações simultaneamente (considerando que existem profissionais que estão no âmbito 

acadêmico e profissional) e como pesquisadores. 

Gráfico 2 – Atuação profissional dos autores 

 

Fonte: Elaboração própria 

Em relação à região geográfica das produções, nos periódicos temos uma divisão entre 

2 artigos do sudeste e 1 do nordeste. No CBAS, foram 2 artigos do sudeste, 1 do nordeste e 1 

do sul. Nos anais do ENPESS, foram 7 artigos oriundos do sudeste. Do banco da CAPES, são 

4 trabalhos oriundos do sudeste e 1 do sul. Dessa forma, verifica-se a prevalência de 

produções sobre gerencialismo e Serviço Social advindas da região sudeste do país. No 

quadro geral, temos o seguinte panorama:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Os dados foram levantados considerando as informações contidas no currículo lattes de cada profissional na 

época de publicação dos trabalhos. 
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Gráfico 3 – Região geográfica das produções 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação aos anos da publicação, percebemos que há uma prevalência de 

publicações a partir de 2010, tendo os maiores registros nos anos de 2016 e 2018. Em 2016, 

foram 5 trabalhos publicados e 4 trabalhos em 2018. Em 2017, localizamos dois trabalhos 

apenas. 

No que diz respeito às características das produções encontradas, estabelecemos a 

seguinte classificação a partir dos conteúdos abordados nos trabalhos: debate teórico de 

maneira geral, sem explicitar algum vínculo institucional; e reflexões teóricas a partir do 

espaço sócio-ocupacional do assistente social. Desse modo, dos 19 trabalhos selecionados, 

percebemos que a maior parte traz referências dos espaços de trabalho do assistente social 

para interlocução com a temática gerencialismo. São 15 trabalhos abordando o gerencialismo 

a partir do espaço de trabalho profissional e 4 contemplando debates teóricos mais amplos. 

Estão assim divididos:  

 

Quadro 15 – Características das produções 

Tipo Quantitativo Total de 

artigos selecionados 

Característica do conteúdo 

Dissertação/Tese 5 5 - reflexões teóricas a partir do espaço sócio-ocupacional 

profissional 

Periódicos  

3 

1 - debate teórico de maneira geral 

2 - reflexões teóricas a partir do espaço sócio-ocupacional 

profissional 
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CBAS  

4 

2 - debate teórico de maneira geral 

2 - reflexões teóricas a partir do espaço sócio-ocupacional 

profissional 

ENPESS 7 1- debate teórico de maneira geral 

6 - reflexões teóricas a partir do espaço sócio-ocupacional 

profissional 

Fonte: Elaboração própria 

É importante destacar que, dos 15 trabalhos que versam sobre os espaços de trabalhos 

ocupados pelo assistente social no serviço público e o gerencialismo, foi possível identificar 

as áreas de atuação em que se concentram tais discussões, a saber: campo sociojurídico, 

campo da educação, especialmente na educação superior, e no campo da previdência social. 

Assim temos: 

Quadro 16 – Campo de concentração das produções 

Campo de concentração Quantidade de trabalhos 

Sociojurídico 8 

Educação  4 

Previdência Social 3 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nesses 15 trabalhos as abordagens mais recorrentes se relacionam com o tema da 

saúde do trabalhador com análises que versam acerca do adoecimento mental e físico de 

servidores a partir da disseminação da lógica gerencial no serviço público implicando num 

novo modelo de gestão focado no produtivismo e no individualismo. A gestão da força de 

trabalho a partir das mudanças nas leis que abrangem os servidores públicos, incluindo a 

gestão por competências, conforme preconizado na Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoal (Decreto nº 5707/2006), é um dos vieses abordados nesses trabalhos. 

Além disso, importa ressaltar que, desses 15 trabalhos que refletem o debate a partir 

dos espaços de sócio-ocupacionais do assistente social, 8 deles abordam especificamente 

sobre o trabalho profissional e/ou requisições feitas aos assistentes sociais nos espaços 

permeados pela lógica gerencial. Tal indicativo revela importantes iniciativas para se pensar a 

profissão a partir de novas demandas e de novos espaços de trabalho que se desdobram no 

contexto contemporâneo da sociedade capitalista.  Além disso, compreende-se como 
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necessário aprofundar o debate acerca da gestão/administração pública e das prerrogativas do 

Estado como gestor visto que grande parte das assistentes sociais são empregadas em 

instituições públicas. Portanto, estão submetidas ao modelo gerencialista de gestão tanto no 

que refere a sua condição de trabalhador quanto no desempenho de suas atribuições e 

competências profissionais. 

Nos 4 trabalhos que se concentram em torno do debate teórico, as abordagens tratam 

sobre a discussão da reestruturação produtiva com as alterações no mundo do trabalho. O 

debate da contrarreforma do Estado e seus pressupostos neoliberais que incidem na gestão e 

na administração pública também são tratados nos textos selecionados. 

 Vale dizer que aqueles trabalhos que tratam mais sobre o viés da saúde do trabalhador 

não deixam de fazer as abordagens acerca da reestruturação produtiva, neoliberalismo, 

contrarreforma do Estado, gestão e administração pública, entretanto, o foco das análises é, 

obviamente, diferente.  

Chama atenção o número de dissertações e de teses encontradas sobre a discussão do 

gerencialismo a partir dos assistentes sociais, pois sinalizam a carência de debates com maior 

acúmulo teórico no Serviço Social. Em que pese muitos trabalhos terem sido escritos por 

mestres/mestrandos ou doutores/doutorandos, o quantitativo de teses e dissertações ainda é 

restrito e recente, visto que a única tese encontrada é do ano de 2018. Isso mostra que tal 

debate ainda é incipiente também no meio acadêmico, ou seja, nos programas de pós-

graduação vinculados ao Serviço Social. Importa ressaltar, como afirmamos no item anterior, 

que os programas de pós-graduação se constituem “[...] como lócus privilegiado para a 

produção de conhecimentos, formação e qualificação de docentes, pesquisadores e 

profissionais para a pesquisa, ensino e exercício profissional” (PRATES et al., 2016, p.8). 

No entanto, as publicações recentes revelam que pode estar se abrindo um campo de 

estudo para o Serviço Social ainda que de forma morosa e discreta. Em que pese a 

contrarreforma do Estado ter se iniciado na década de 1990, os anos 2000 parecem ter sido 

férteis no aparato de legislações que subsidiam a instalação, permanência e aprofundamento 

da lógica gerencial no serviço público, como vimos no capítulo anterior. Não é coincidência, 

portanto, a tendência de publicações dessa temática somente a partir de 2010.  Infere-se, dessa 

forma, que a partir desse momento começa a haver desdobramentos para os assistentes sociais 

em seus espaços de trabalho e, desse modo, mesmo que de forma incipiente encontramos 

produções no âmbito do Serviço Social. 
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 Destaca-se também a repetição de publicações de alguns autores especialmente nos 

trabalhos publicados no ENPESS conforme quadro 13. Isso corrobora com nossa suspeita de 

que são poucos os profissionais que tem se dedicado ao estudo da temática no âmbito do 

Serviço Social. 

Chama atenção também a tendência de publicações na região Sudeste do país, o que 

sinaliza certa concentração do debate nessa região apontando para a tendência histórica de 

maior concentração de programas de pós-graduação nessa região (YASBEK e SILVA, 2005). 

Ademais, sugere a necessidade de espraiamento da discussão do gerencialismo para outras 

regiões do Brasil visto que o modelo gerencial é absorvido pelas instituições em âmbito 

nacional, ou seja, tanto na rede federal como na municipal e estadual. 

Há que se ressaltar, por conseguinte, que embora a gestão tenha tido um debate mais 

recorrente no âmbito das políticas sociais, a gestão pública/ administração pública tem pouco 

espaço nas produções do Serviço Social como indicado na pesquisa. Assim sendo, carecemos 

de estudos que se direcionem nesse sentido visto que a temática do gerencialismo abrange os 

mais diferentes tipos de instituições (Tribunais, MP, INSS, IFES, ente outros) e, portanto, 

convém investigar seus desdobramentos para os servidores que fazem parte do seu quadro e 

para as requisições profissionais dos assistentes sociais que atuam nesses espaços.  

Diante do exposto, fica claro que o gerencialismo ainda possui um debate parco no 

Serviço Social. Embora seja uma temática que tem se apresentado no campo de atuação 

profissional no âmbito do serviço público, como sinalizamos, não localizamos um número 

significativo de produções sobre reflexões acerca do gerencialismo e suas reverberações para 

o cotidiano do assistente social enquanto trabalhador assalariado e enquanto profissional 

chamado a atuar nas mais diversas expressões da “questão social” contemporânea.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou, mesmo que de forma embrionária, tecer considerações 

acerca do gerencialismo no âmbito do serviço público a partir do processo de contrarreforma 

do Estado iniciado na década de 1990. Abordar tal temática constitui-se um desafio no campo 

do Serviço Social, visto que temos um debate incipiente na área como nos mostrou a pesquisa 

que realizamos. Contudo, aventuramo-nos nessa tarefa porque percebemos que esse é um 

debate fundamental para o trabalho profissional e também para o serviço público como um 

todo. 

Constatamos com a pesquisa que nossa suspeita inicial se confirmou: no campo do 

Serviço Social temos parcos estudos sobre o gerencialismo no serviço público. O material que 

encontramos revela que parte das produções discute sobre o trabalho profissional do assistente 

social a partir do atravessamento da lógica gerencial. Portanto, inferimos que o gerencialismo 

traz implicações para o cotidiano de trabalho do assistente social, bem como está provocando 

reflexões, mesmo que de forma incipiente, sobre tal temática. 

É oportuno lembrar que em todos os diferentes bancos de dados (periódicos, CBAS, 

ENPESS, CAPES) pesquisados o quantitativo encontrado de produções foi irrisório em 

relação ao universo de publicações de cada um desses bancos de dados. Além disso, as 

produções localizadas são recentes (apenas a partir de 2010), apesar da contrarreforma do 

Estado – e, logo, do discurso gerencialista - ter sido iniciada nos anos 1990. Esse dado nos 

sugere que, embora seja pouco, o Serviço Social começa a perceber as implicações da lógica 

gerencial para o trabalho do assistente social no serviço público como um todo. 

Portanto, a partir do reconhecimento do modelo de gestão gerencialista como um 

importante “direcionador” do trabalho do assistente social e dos demais trabalhadores nas 

instituições públicas, percebe-se a necessidade de refletir e discutir sobre esse modelo de 

gestão e suas repercussões na gestão e no controle do trabalho. 

Nesse sentido, afirmamos que se faz necessário maior investimento no estudo dessa 

temática no Serviço Social, visto que esse modelo de gestão gerencialista resvala no trabalho 

do assistente social diretamente. Isso ocorre tanto no que concerne a sua condição de 

empregado em instituições públicas quanto no que tange a sua condição de profissional que 

lida com as mais diferentes e contemporâneas expressões da “questão social”. 
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Nesse sentido, compreender as nuances que o gerencialismo traz para a administração 

pública exige reflexões que ultrapassam a aparência do fenômeno e que, portanto, caminhem 

no sentido de encontrar a essência dele. Muitos são os fetiches que envolvem o gerencialismo 

e, dessa forma, desvendá-los implica em realizar análises que deem conta da totalidade e 

transpassem o imediato e o empirismo. 

No caminho que trilhamos nesse trabalho optamos por fazer uma abordagem do 

gerencialismo a partir do viés da gestão da força de trabalho, embora tenhamos ciência que 

ele não se restringe a esse viés. Tal opção vincula-se à amplitude do significado da lógica 

gerencial no serviço público, já que poderia abranger debates sobre privatização, 

terceirizações, publicização, parceria público-privada, entre outras coisas. Portanto, não 

atenderia à proposta desse trabalho. 

Consideramos de fundamental relevância para esse estudo fazer reflexões sobre o 

Estado e como ele se comporta na sociedade capitalista com intuito de atender interesses 

burgueses. O papel desempenhado pelo Estado na sociedade capitalista é a chave para a 

compreensão das transformações que aconteceram no mundo do trabalho e na gestão da força 

do trabalho. Por conseguinte, subsidiam nosso debate acerca da contrarreforma e das 

transformações na esfera produtiva que se espraiaram do âmbito privado para o público. 

Como apontamos, Marx desvelou a face burguesa do Estado em seus estudos e 

mostrou que esse tem interesses escusos aos da classe trabalhadora. Além disso, sendo essa 

uma sociedade de classes, o Estado não se constitui como representante dos interesses mais 

gerais, mas sim como representante de uma classe específica, a classe burguesa. Dessa forma, 

os interesses privados se sobrepõem aos interesses universais. (COUTINHO, 1996). 

É evidente, no entanto, que o Estado não assume claramente essa posição de “defensor 

dos interesses da classe burguesa”. Conforme pontuara Marx, n’A Questão Judaica, isso tende 

a aparecer de forma fetichizada (IANNI, 1982). Por isso, é necessário superar a aparência dos 

fenômenos. 

Outro aspecto que pudemos identificar no que se refere ao Estado tem a ver com sua 

face coercitiva e de consentimento conforme fora apontado nas reflexões de Grasmci. O 

Estado como representação de coerção é aquele que usa de mecanismos de força e violência 

visando atingir interesses privados. O Estado que se utiliza do consenso é aquele que tem a 

dimensão ideológica como recurso para atingir seus objetivos. Evidentemente que essas são 

faces de uma mesma moeda, portanto não são excludentes. 
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Nesse sentido, a função ideológica é uma grande propulsora a serviço de interesses 

privatistas. Sob o véu da ideologia dominante, assegura-se a continuidade da dominação de 

classe com consentimento dos próprios dominados, a classe trabalhadora. Como afirma 

Mandel (1978), a função da ideologia é uma função estabilizadora da sociedade, portanto, da 

dominação de uma classe sobre a outra. 

Com essas características peculiares do Estado é possível constatar que ele 

desempenha uma função primordial no processo de acumulação do capital. Não é à toa que o 

mercado utiliza-se desse “recurso” a seu favor. Vale lembrar que o desempenho dessas 

funções pelo Estado assume traços particulares em cada contexto histórico. Por isso, não se 

pode desconsiderar as particularidades de cada realidade nas análises que se pretende 

empreender.  

No nosso caso, é necessário atentar para a realidade do Estado brasileiro a partir da 

conformação dessa sociedade, pois a nossa formação sócio-histórica é engendrada a partir de 

especificidades próprias. O Estado brasileiro traz as marcas de um forte autoritarismo que 

cunhou “pelo alto” as revoluções desse país. Afirma Coutinho (2006) que “[...] a nação 

brasileira foi construída a partir do Estado e não a partir da ação das massas populares” (p. 

176). 

O Estado brasileiro fora inclusive um grande impulsionador do processo de 

industrialização do país desempenhando, dentre outras funções, importante papel no 

desenvolvimento de políticas cambiais e de créditos em favorecimento do capital privado 

(COUTINHO, 2006). 

Vale dizer que mesmo com a passagem para o período de industrialização, a relação 

do Estado com a classe trabalhadora manteve-se de forma autoritária. Além disso, em relação 

às classes burguesas da época houve um imbricamento que permitiu a convivência do arcaico 

e do novo. Assim, setores da burguesia agrária e da burguesia industrial uniram esforços para 

manutenção do status quo e, consequentemente, abastando qualquer mudança que pudesse 

acontecer na estrutura de poder da sociedade à época (FERNANDES, 1968; OLIVEIRA, 

2013). 

Outrossim, a condição de país dependente e periférico em relação ao capitalismo 

mundial é outro ponto fundamental a se levar em conta tendo em vista que tal situação 

engendra especificidades ao solo brasileiro. Compreender esse lugar do Brasil no capitalismo 

mundial subsidia nossas análises sobre o próprio desenvolvimento do capitalismo no país. 
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Como afirmou Fernandes (1968), o capitalismo “[...] não é apenas uma realidade 

econômica. Ele é também, e acima de tudo, uma realidade sociocultural, em cuja formação e 

evolução histórica concorreram vários fatores extra-econômicos” (p.21). Partindo desse 

pressuposto, tornam-se claras as incidências desse modo de produção na conformação da 

sociedade brasileira. 

Além disso, é indispensável situar que o capitalismo dependente, conceito 

desenvolvido por Fernandes, define de forma apropriada a situação dos países 

subdesenvolvidos em relação aos países centrais do capitalismo. O capitalismo dependente 

nada mais é que uma especificidade do próprio capitalismo e, portanto, gera toda forma de 

desigualdade e exploração na sociedade.  

É preciso ter clareza que em sociedades dependentes, como o Brasil, o 

desenvolvimento não se igualará aos de nações hegemônicas e desenvolvidas. O lugar 

reservado aos países dependentes é o lugar de fornecedor de excedente econômico aos países 

centrais do capitalismo. Por esse motivo, afirma-se que não há etapas a serem cumpridas para 

se alcançar o desenvolvimento pleno do capitalismo em determinada sociedade 

(FERNANDES, 1968; OLIVEIRA, 2013). 

A dominação externa nos países dependentes é um fato inquestionável. As sociedades 

dependentes se adaptaram às exigências e às conveniências engendradas pela sua condição de 

dependência em relação ao capital mundial. Ademais, a aliança firmada entre burguesia local 

e externa favoreceu essa conjuntura de dominação e, em contrapartida, contribuiu para 

manutenção de privilégios e interesses da burguesia brasileira.   

O Estado, nesse contexto, constitui-se como um importante aliado do sistema para 

atendimento de interesses privados e para dominação burguesa. Assim sendo, quando a 

burguesia se vê impotente em seu plano de dominação, recorre ao poder do Estado a fim de 

ter seus interesses preservados. Desse modo, o Estado segue sendo induzido pelos interesses 

privados e constitui-se como um pilar para o triunfo do poder burguês numa sociedade 

dependente e subdesenvolvida. 

Dadas as particularidades da sociedade brasileira, depreendemos que esta é uma 

sociedade marcada por autoritarismo e pelo patrimonialismo. Tais características se 

desdobram na contemporaneidade tanto nos aspectos mais gerais da sociedade (como por 

exemplo no trato com a “questão social”) quanto nos mais específicos, como por exemplo no 

que se refere à administração pública.  
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No Brasil atual, calcado sob as bases do projeto neoliberal iniciado a partir dos anos 

1990, enxergamos os traços do Brasil colônia na configuração da sociedade brasileira. O 

processo encampado pela contrarreforma do Estado ancorada no discurso de combate aos 

privilégios, de melhoria dos serviços públicos a partir da adoção da lógica privada, de 

necessidade de parcerias entre esfera pública e privada, da busca pelo rompimento com a 

burocracia, da gestão de pessoas como recursos, entre outros, tudo isso, obviamente, sem o 

devido debate com a sociedade denota o caráter autoritário e patrimonial desse Estado. 

Como sabemos, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), 

formulado durante o governo FHC, pelo ministro do Ministério da Administração e Reforma 

do Aparelho do Estado (MARE), Bresser Pereira, travou uma batalha contra a administração 

burocrática a fim de fazer com que a administração pública brasileira rompesse com o modelo 

burocrático e assumisse o modelo gerencial como ideal para sanar as debilidades do serviço 

público. 

A chamada “reforma” do Estado se justificava na suposta crise fiscal do Estado, no 

esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do Estado e na necessidade de superação 

da administração pública burocrática. O fio que conduzia tal proposta se baseava nos 

pressupostos neoliberais, embora se negasse a adesão a tais pressupostos. De todo modo, o 

que foi possível identificar desse plano foram ações de cunho neoliberal que se desdobraram 

em privatizações, reestruturação de carreiras do serviço público, contestações à previdência 

social, privilegiamento de setores privados, terceirizações, ajuste fiscal, reformas econômicas 

de favorecimento do mercado, redução de gastos sociais, etc. 

Além disso, o modelo de gestão gerencial influencia a condução das políticas voltadas 

para a gestão de recursos humanos. Como dissemos anteriormente, o gerencialismo não se 

restringe a esse aspecto, mas nesse trabalho nos debruçamos sobre essa temática a partir do 

seu atravessamento na gestão da força de trabalho.  

Verificamos que ao longo da história a gestão e o controle da força de trabalho esteve 

presente nos diferentes modelos de administração (taylorismo, fordismo, toyotismo). As 

mudanças na esfera da produção delinearam formas de gestão que pudessem tornar o processo 

de produção mais produtivo e lucrativo. Assim, a modernização da indústria também 

ocasionou a modernização do sistema de gerenciamento dos trabalhadores. Como afirmou 

Braverman (1981) “[...] o capitalista empenha-se, através da gerência, em controlar” (p. 68). 
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Com as transformações em voga, a indústria moderna passa a se preocupar com 

questões que envolvem o absenteísmo, motivação, métodos de seleção, adestramento à lógica, 

adesão aos valores da empresa, flexibilidade e, obviamente, produtividade. Nesse sentido, 

necessita-se de um novo tipo de trabalhador, como descreveu Gramsci (2001). Um 

trabalhador moldado e adaptado às exigências do capital sem contestar sua própria condição 

de sujeito explorado pelo sistema. 

Por isso, a dimensão ideológica, que mencionamos antes, é tão crucial para criação de 

consenso na sociedade capitalista. Para além da esfera produtiva, o capital forja um “novo de 

tipo de humano” (GRAMSCI, 2001) que se espraia pelas diferentes esferas da vida social. 

Desse modo, até os aspectos da vida privada passam a ser gerenciáveis.  

Nesse sentido, as exigências em torno do trabalhador não se dão mais de forma 

autoritária e coercitiva. A modelação de comportamentos do trabalhador cunhará um 

trabalhador obediente, flexível e adaptado ao projeto da organização. 

Além disso, a gestão capitalista subverte o humano a um mero recurso estando à 

disposição do capital. Por esse motivo, há uma preocupação da gestão em torno do chamado 

“recursos humanos” e também, por isso, o humano deve ajustar-se às exigências de produção 

de sua gestão (GAULEJAC, 2007). 

As transformações proporcionadas pela reestruturação produtiva não passaram ao 

largo no serviço público. Como mencionamos, as alterações na administração pública 

passaram a acontecer de forma incisiva a partir da contrarreforma do Estado brasileiro. 

O modelo de gestão por competência fora adotado como modelo para gerir os 

servidores públicos e sob essa perspectiva espera-se servidores flexíveis, produtivos e 

dispostos a oferecer seus talentos à administração. Assim, a modernidade chega à gestão de 

pessoas, que agora deixa de ser administração de recursos humanos. Em que pese a mudança 

de nome, trata-se, em uma perspectiva crítica, de uma tentativa de humanizar a gestão, de 

mostrá-la sensível à subjetividade das pessoas. 

A noção de competência é hoje uma realidade trazida tanto para o âmbito educacional 

quanto para o âmbito da gestão do trabalho. O aparato de legislações e normativas que 

envolvem a gestão dos servidores públicos que vimos sendo promulgadas, especialmente, a 

partir dos anos 2000, corroboram com nossa afirmação.   

Desse modo, não é somente a organização do serviço público que sofre alterações, 

mas também a gestão da força de trabalho é direcionada a se adequar a essa modernização da 
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administração. Entretanto, entendemos que a gestão por competência corrobora para o 

aprofundamento da hegemonia capitalista de forma a padronizar comportamentos, além de 

hierarquizar trabalhadores a partir de suas habilidades para premiá-los ou penalizá-los 

(FARIA e LEAL, 2007). 

O gerencialismo prometeu romper com a administração burocrática, porém isso não 

aconteceu. De acordo com Souza Filho (2013), o que houve foi somente a assimilação de 

ferramentas gerenciais nos processos de trabalhos criando novas formas de controle (física e 

mental) do trabalhador.  

O gerencialismo, em nosso entendimento, faz parte do repertório neoliberal. Ele é a 

representação de que o mercado precisa do Estado, portanto, o gerencialismo é a primazia do 

mercado dentro dos aparelhos do Estado. Vale lembrar que o processo que levou o 

gerencialismo a se tornar modelo de gestão na administração pública é um processo firmado 

num projeto político. Trata-se do projeto neoliberal e, por isso, afirmamos que o 

gerencialismo estreita os laços entre o mercado e o Estado. 

Nesse sentido, convém ressaltar que tivemos um Estado que foi o eixo central na 

consolidação e na conformação da administração pública brasileira tanto ao período que 

remete à industrialização do país quanto no período da contrarreforma do Estado brasileiro. E 

esse Estado é, por natureza, um Estado burguês.  

Por fim, afirmamos que, apesar da gestão gerencialista ser apresentada como objetiva 

e pragmática (GAULEJAC, 2007), esta possui uma dimensão ideológica que converge para o 

consenso, adaptabilidade e conformação do trabalhador para atendimento às requisições do 

capital. Esse fator, como já destacamos, é fundamental para a prosperidade da acumulação do 

capital. Dessa forma, no capitalismo não importam as expressões adotadas para nomear a 

gestão da força de trabalho, o capital sempre considerará que humanos são recursos a serviço 

do capital. 
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