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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva desvelar como se processa a de inserção dos 

assistentes sociais na gestão da Política Pública de Assistência Social no município de Rio das 

Ostras. Para tanto, foram utilizadas pesquisas bibliográfica, documental e de campo a fim de 

depreender o contexto histórico, bem como as relações de poder que permeiam a efetiva 

participação dos assistentes sociais no âmbito da gestão da Política Pública de Assistência 

Social no município em voga. Na busca pelo entendimento de como são geridas as politicas 

públicas na contemporaneidade fez-se necessária a elucidação da essência da administração e 

do entendimento de como ela é utilizada como instrumento de dominação pelas classes 

dominantes, além de percorrer, de modo sucinto, o processo de desenvolvimento da 

administração pública no Brasil explicitando a participação do serviço social junto aos 

movimentos sociais nas conquistas do marco Constitucional, sobretudo no que tange aos 

direitos sociais, onde a assistência social deixou de ser uma política de governo e passou a ser 

uma política de Estado entendida como um direito de cidadania e como uma dos pilares da 

Seguridade Social preceituada por carta magna, ressaltando, ainda, o lócus privilegiado que os 

espaços de controle social se constituem como esforço contra-hegemônico e contraponto ao 

ideário hegemônico neoliberal e seu receituário de ajuste fiscal apregoado pelo Estado 

Mínimo. E por fim, chegando na particularidade riostrense, caracterizou-se brevemente o 

município, mapeou-se a rede de proteção social e problematizou-se a participação dos 

assistentes sociais, principalmente através das entrevistas concedidas por profissionais que 

atuam ou atuaram no espaço da gestão da Política de Assistência Social no referido 

município. Desta feita, o presente trabalho pretende contribuir de maneira singela para 

problematização e compreensão da participação dos assistentes sociais na gestão da Política 

Pública de Assistência Social no município de Rio das Ostras, obviamente sem ter a pretensão 

de esgotar a discussão acerca da temática em questão. 

 

Palavras-chave: assistentes sociais; gestão; Política Pública de Assistência Social.



ABSTRACT 

 

The present work aims at unveiling how is of insertion of social workers in the management 

of public policy of Social Assistance in the municipality of Rio das Ostras. To this end, 

bibliographic searches were used, documentary and field in order to understand the historical 

context, as well as the power relations that permeate the effective participation of social 

workers in the framework of the management of public policy of Social Assistance in the city 

recently. In the search for understanding of how public policies are managed in contemporary 

times was needed the elucidation of the essence of administration and understanding of how it 

is used as an instrument of domination by the ruling classes, in addition to swipe, so succinct, 

the development process of public administration in Brazil explaining the participation of 

social service together with social movements in the achievements of the Constitutional 

Framework, especially with regard to social rights, where welfare is no longer a Government 

policy and has become a State policy understood as a right of citizenship and as a pillar of 

Social Security preceituada by magna carta, emphasizing also the privileged locus that the 

spaces of social control are as counter-hegemonic effort and counterpoint to the hegemonic 

liberal ideals and his prescription of fiscal adjustment advocated by the State minimum. And 

finally, arriving at particularity riostrense, was briefly the municipality, mapped out the 

network of social protection and discussed the involvement of social workers, primarily 

through the interviews given by professionals who work or worked in the area of Social 

Assistance policy management in the said municipality. This time, the present work aims to 

contribute in a manner unique for questioning and understanding of social workers ' 

participation in the management of public policy of Social Assistance in the municipality of 

Rio das Ostras, obviously without the pretension of exhausting discussion of the subject in 

question. 

 

Keywords: social workers; management; public policy of Social Assistance. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo apresentado a seguir, pretende abordar a participação dos profissionais 

de serviço social na administração e gestão da Política Pública de Assistência Social no 

Município de Rio das Ostras.  

Para tal análise, temos de considerar as particularidades do município, sua 

história, seu crescimento populacional, os recursos financeiros recebidos, os investimentos 

realizados, os equipamentos de prestação de serviços públicos existentes, as demandas postas 

pelo rápido crescimento de sua população e os impactos sociais desse crescimento.  

No primeiro capítulo serão trazidos os conceitos sobre administração pública e 

gestão social, na perspectiva de conceituar, introduzir e propor um debate sobre como são 

administradas as políticas sociais no âmbito do Estado brasileiro. Para tal, serão trazidas 

reflexões sobre o conceito de administração em geral e, percorrido o processo 

desenvolvimento da administração pública no Brasil, desde os tempos coloniais, com suas 

diferentes estruturas de dominação e suas respectivas organizações administrativas até a 

contemporaneidade, onde serão abordadas as implicações da política neoliberal na 

administração das políticas sociais. As conquistas constitucionais e a forma como são geridas 

na contemporaneidade. É uma administração para o “público”, ou, para atender aos interesses 

do capital? 

No segundo capítulo buscarei refletir a inserção e participação do Serviço Social 

na construção da Política de Assistência Social no Brasil. Como era a Política de Assistência 

antes de 1988 e quais as principais mudanças a partir de então. A evolução da assistência 

social de política de governo à política de Estado. O marco constitucional e o preceito de 

Seguridade Social. A importância da LOAS e a influência do Serviço Social no seu processo 

de elaboração. As instâncias de controle social e sua relevância para a democratização e 

publicização da administração pública. A relevância do Código de Ética profissional e suas 

diretrizes para os profissionais de Serviço Social que atuam nas instâncias da gestão pública. 

 No último capítulo, serão trazidos dados sobre o município, na perspectiva de 

apresentar os equipamentos públicos municipais de prestação de serviços sociais, os 

investimentos municipais em Políticas Públicas, os recursos recebidos, a sua dependência 

financeira dos recursos de royalties do petróleo e as medidas adotadas para superar essa 

dependência.   Também serão abordados os impactos que o crescimento populacional traz 

para o município. Os motivos que levam a esse crescimento, as consequências de um 
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crescimento tão grande e as implicações de tal para o aumento das expressões da questão 

social que se apresentam na realidade local.  

Também se buscou um mapeamento da rede de serviços vinculados a Secretaria 

de Bem Estar Social no município, seus serviços e modo como são administrados.  Questionar 

qual a participação dos profissionais de Serviço Social no âmbito da gestão e a forma de 

acesso a tais espaços.  

Para a realização deste trabalho, foi preciso buscar as informações necessárias 

para tentar desvendar o norteador da admistração dos serviços de assistência no município, 

através de pesquisa pautada em referenciais teóricos e práticos, objetivando adquirir e gerar 

novos conhecimentos. 

Para tanto, os instrumentos metodológicos utilizados foram: 

∆ Pesquisa Bibliográfica. 

As pesquisas bibliográficas foram realizadas para que elucidassem as 

transformações ocorridas na sociedade, em suas legislações concernentes à Política de 

Assistência Social e que se constituíram no cabedal teórico para uma análise crítica da 

realidade social e, sobretudo no que tange os limites e possibilidades de efetivação da referida 

Política Pública na contemporaneidade, onde acaba por assumir a centralidade da Seguridade 

Social ante o avanço a privatização da Saúde e da Previdência. 

∆ Pesquisa Documental. 

Foram estudadas, além das diversas legislações de diferentes esferas 

governamentais, no que se refere à Política de Assistência, assim como os documentos 

produzidos pela Coordenadoria de Defesa Civil do Município e da Prefeitura Municipal de 

Rio das Ostras que contribuíram para conhecer, em parte, algumas atividades desenvolvidas 

pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social.   

∆ Pesquisa de campo através de entrevistas formais  

Foram realizadas entrevistas formais com Assistentes Sociais que atuam ou 

atuaram na gestão da Política Pública de Assistência Social, Programas, Projetos e 

equipamentos da Política de Assistência Social geridos pela Secretaria de Bem Estar Social 

objetivando conhecer a dinâmica de funcionamento da Secretaria, quem são os gestores, como 

são tomadas as decisões administrativas e a influência política nesse processo. 

∆ Pesquisa de Campo através de Observação. 

Foram observadas ao longo do território municipal as expressões de desigualdade 

social que se ampliam no município, confrontando em reflexão com as informações 
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veiculadas pela mídia oficial e privada que colocam a cidade como um “paraíso” para se 

viver.  

A metodologia de pesquisa foi adotada em prol de responder às hipóteses que 

deram origem ao processo investigativo deste trabalho alcançando, com isso, os objetivos de 

identificar se há participação efetiva dos assistentes sociais na gestão da Política Social 

Pública em voga, desvelar como se dá a inserção destes profissionais nesse âmbito, bem 

como os limites a essa inserção e participação. Com isso, apreender o contexto histórico e as 

correlações de poder que permeiam a efetiva participação dos assistentes sociais na gestão 

da política de Assistência Social no município de Rio das Ostras.  

Nas considerações finais trago algumas considerações acerca da pesquisa de 

campo, onde foi comprovada uma pequena participação de profissionais de Serviço Social 

que atuam na gestão da referida Política Pública e que tal fato está relacionado, dentre outros 

fatores, à cultura política local. Do universo de aproximadamente 20 assistentes sociais 

concursados no município (sic entrevistados 01 e 03), foi possível entrevistar 04, tendo em 

vista que a prioridade eram os que gerem ou geriram serviços, políticas ou programas de 

assistência social. Espera-se que as entrevistas sejam complementares às demais pesquisas 

realizadas sobre Rio das Ostras, principalmente no que concerne à gestão/administração 

pública da política de assistência social. 
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CAPÍTULO I – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DO ESTADO 

BRASILEIRO. 

 

1.1 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO SOCIAL 

Ao pensarmos em administração pública e gestão social, o primeiro passo é 

termos clareza do que é administração em geral, ou seja, temos de abstrair seus determinantes 

sócio-históricos e enxergá-la em sua essência. Neste sentido, Paro (2006, p.18) afirma que “a 

administração é a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados” 

(grifo nosso). Assim sendo, podemos depreender que a administração é uma atividade 

essencialmente humana e, por conseguinte histórica e socialmente construída. 

Os recursos aos quais Paro (2006) se refere envolvem elementos materiais e 

conceptuais (conhecimentos e técnicas) que o homem faz uso para transformar a natureza em 

seu proveito e, envolvem por outro lado, os esforços despendidos pelos próprios homens e 

que precisam ser coordenados em prol de um propósito comum. Nas palavras do autor, 

portanto, os recursos têm a ver com as relações do homem com a natureza, bem como com as 

relações dos homens entre si, onde essas duas ordens de relação (homem x natureza e homem 

x homem) coexistem em mútua dependência. 

No que tange ao primeiro tipo de relação a que se refere o autor, ou seja, a relação 

de transformação da natureza pelo homem através do trabalho, ele nos traz que: 

Nessa relação do homem com a natureza, em que ele, na busca de objetivos, precisa 

utilizar racionalmente seus recursos materiais e conceptuais, revela-se todo um 
campo de interesse da administração que, na falta de nome mais apropriado, chamo 

de “racionalidade do trabalho”. É importante observar, de imediato, que essa 

expressão não tem aqui o mesmo sentido de seu uso corrente na sociedade 

capitalista. Quando o senso comum e a teoria burguesa de administração falam em 

racionalização do trabalho, estão se referindo a sua forma historicamente situada, 

mesmo quando (conscientemente ou não) pretendem elevar tal forma à categoria de 

universalidade. Entretanto, ao tratar do conceito de administração em geral, estou 

preocupado, aqui, com a “racionalização do trabalho” em sua forma também geral. 

Por isso, procuro dar-lhe o sentido preciso que a identifica com as ações, processos 

e relações que, no âmbito da administração, dizem respeito à utilização racional 

dos recursos materiais e conceptuais (PARO, 2006, p. 21-22, grifo nosso). 

Portanto, nas palavras do autor, a “racionalização do trabalho” está ligada às 

ações, processos e relações que, no interior do processo de administração, utilizam os recursos 

materiais e conceptuais de maneira racional. 

No que concerne ao segundo tipo de relação a que se refere o autor, ou seja, as 

relações dos homens entre si estabelecidas no processo de produção material da existência 

humana, ele nos traz que: 
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Seja no interior do processo de produção, seja no contexto da divisão social do 

trabalho, as relações dos homens entre si para produzirem sua existência material 

envolvem a utilização de esforço humano. Apenas se lhes for associado este recurso, 
os elementos materiais e conceptuais interpostos entre o homem e a natureza podem 

concorrer para a realização dos fins determinados. Assim sendo, a utilização 

racional de recursos deve incluir, além dos elementos materiais e conceptuais, o 

emprego econômico e a devida adequação aos fins de todo o esforço humano 

despendido no processo (PARO, 2006, p. 23, grifo nosso). 

O autor chama a utilização racional desse esforço humano coletivo de 

“coordenação do esforço humano coletivo” ou simplesmente “coordenação”, ou seja, 

enquanto a “racionalização do trabalho” diz respeito à relação homem/natureza no âmbito do 

processo administrativo, a “coordenação” diz respeito às relações dos homens entre si, 

também no interior do processo administrativo. 

Em outras palavras, 

Enquanto os elementos materiais e conceptuais dizem respeito à relação do homem 

com a natureza, servindo como mediação nessa relação, o esforço humano coletivo 

refere-se às relações que os homens são levados a estabelecer entre si para que o 

processo se realize (PARO, 2006, p. 24). 

O autor elucida, ainda, que a relação dos homens entre si deve ser de cooperação e 

não de dominação, ou seja, os recursos humanos são por ele entendidos como recursos do 

homem e, portanto, inerentes ao homem. E não o homem como recurso, uma vez que as 

pessoas envolvidas no processo não podem ser encaradas como meio, como recurso, pois elas 

constituem-se essencialmente como o fim. Pois é através do seu domínio sobre a natureza que 

o homem se difere do mundo meramente natural e se torna humano. Ou seja, 

Se eu, diante da natureza, me reconheço homem pelo domínio que tenho sobre a 
mesma, ao deparar-me com o meu semelhante, devo obrigatoriamente reconhecer-

lhe esta mesma condição. Se o domino, reduzo-o, nesta perspectiva, à condição 

meramente natural, ou seja, a um ser dominado como a natureza o é por mim. Toda 

vez, portanto, que se verifica uma dominação sobre o homem, degrada-lhe a 

condição de humano para a condição de coisa (PARO, 2006, p. 25). 

A razão, como vimos até aqui, além de determinar a atividade administrativa 

como sendo privativa da humanidade, também age como elemento de mediação entre os 

meios e os fins da administração, como elucida Souza Filho: 

Esse conceito abstrato da administração permite desvelar a conexão existente entre 

os fins e os meios da administração e o papel da razão como elemento de mediação 

dessa conexão. Dessa forma, identifica que a administração refere-se à organização 

de recursos (meios) para atingir uma dada finalidade, ou seja, a finalidade determina 

os recursos que serão utilizados e a racionalidade envolvida na ação (SOUZA 

FILHO, 2011, p.13). 

O autor desvela, ainda, as diferentes articulações dessa relação dialética: 

Essa relação dialética estabelecida entre meio-racionalidade-fim apresenta as 

diferentes articulações que podem ocorrer: fim-meio, racionalidade-fim e 

racionalidade-meio. Em outras palavras, para uma perspectiva/finalidade 
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democrática e emancipatória não podemos utilizar meios e racionalidade 

instrumentais. 

Isso significa dizer que, embora seja possível uma administração democrática, é 
necessário que suas dimensões sejam depuradas ao máximo, para que a incorporação 

de uma racionalidade instrumental na administração e/ou a utilização de 

recursos/meios comprometidos com as relações de dominação sejam evitadas 

(SOUZA FILHO, 2011, p.13). 

Dito isto, podemos inferir ao desvelarmos a essência da administração em geral, 

que a administração capitalista não tem uma valoração inata nem universal, pois é construída 

socialmente. Porém, ela pode e é utilizada como instrumento capitalista de dominação. Ao 

que nos interessa e ao Serviço Social, que seria a utilização da administração no âmbito do 

Estado numa perspectiva democrática, emancipatória e, por conseguinte utilizada como 

instrumento de transformação societária, os autores nos explicitam que devemos depurá-la ao 

máximo a fim de evitar a utilização da racionalidade instrumental, bem como evitar a 

utilização de recursos/meios comprometidos com relações de dominação, mas devemos sim 

nos atentar para a racionalidade dos fins. Neste sentido, Souza Filho nos traz que: 

Portanto, os fins – a dimensão ético-política da administração, sua orientação e seus 

princípios – devem ser analisados do ponto de vista racional, em seu sentido 

emancipatório, enquanto os recursos devem passar pelo crivo da racionalidade 

instrumental. Para nossa questão – administração pública –, a análise dos fins remete 

à avaliação da orientação da política pública, seus princípios e diretrizes, enquanto a 

crítica da utilização dos recursos refere-se aos arranjos institucionais e aos 
procedimentos gerenciais operacionalizados para atingir as finalidades 

determinadas. 

Essa concepção busca articular a dimensão política (finalidade) com a dimensão 

técnica (utilização racional dos recursos) da administração, evitando a cisão entre o 

político e o técnico.  Dessa maneira, rejeita-se a forma tradicional de conceber a 

administração apenas pelo foco da utilização dos recursos, pois administrar é agir 

racionalmente para definir fins e utilizar recursos (SOUZA FILHO, 2011, p.14-15). 

Destarte, a administração pública deve privilegiar a racionalidade dos fins ou a 

dimensão política da administração, atentando, segundo os termos de Souza Filho (2011), 

para a articulação dialética entre política/finalidade, primando pelos interesses de toda a 

sociedade ou de sua maioria e não de grupos privilegiados daquela, atuando numa perspectiva 

democrática, emancipatória e de transformação da sociedade, tornando-se assim instrumento 

de superação do que está posto. Confrontando veementemente o que é apregoado pelo 

hegemônico ideário neoliberal no que tange ao entendimento que a finalidade da 

administração estaria dada, privilegiando analises tecnicistas e a expansão da sociedade 

exploratória capitalista. 

A gestão social, por sua vez, é uma expressão abrangente fruto de um amplo 

debate na contemporaneidade e seus paradigmas ainda estão por ser definidos: 

Para vários autores (DOWBOR, 1999a; FISCHER, 2002; FISCHER; MELO, 2003; 

RIGO et al., 2008; FRANÇA FILHO, 2008; PINHO, 2010) a Gestão Social, como 

campo de conhecimento científico, está em pleno processo de construção. Segundo 
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Dowbor (1999a, p. 7). “os paradigmas da gestão social ainda estão por ser definidos, 

ou construídos” (PEREZ JUNIOR; PEREIRA, 2013, p. 1). 

Diferentes correntes teóricas aprofundam a discussão acerca da referida 

expressão, a saber: 

Ao cabo, o que se conclui é que, além da divisão dos estudos da Gestão Social em 

quatro abordagens, percebe-se uma subdivisão em duas vertentes: uma, vinculando-

os estritamente à gestão pública, como administração pública societal (PAES DE 
PAULA, 2005a; 2005b)1, gestão do desenvolvimento social (FISCHER, 2002)2 ou 

gestão do social (DOWBOR, 1999b)3 e outra que expande seu escopo rumo a uma 

ação gerencial dialógica que pode (e deve) ser utilizada em sistema social diversos – 

públicos, privados ou de organizações não-governamentais” (TENÓRIO4, 2005; 

FRANÇA-FILHO5, 2008 apud PEREZ JUNIOR; PEREIRA, 2013, p. 15). 

Portanto, ao menos duas vertentes teóricas divergem acerca da expressão gestão 

social, onde uma defende a vinculação estrita ao público e estatal, enquanto outra defende um 

universo mais amplo que abarcaria tanto o público estatal, como também o privado e o 

chamado terceiro setor. Corroborando com esta afirmativa, Maia (2005) nos traz que: 

[...] compreendemos que a gestão social é construção social e histórica, constitutiva 

da tensão entre os projetos societários de desenvolvimento em disputa no contexto 

atual. Assim, a gestão social é concebida e viabilizada na totalidade do movimento 

contraditório dos projetos societários – por nós concebidos como desenvolvimento 

do capital e desenvolvimento da cidadania. Essas duas referências de 

desenvolvimento apontam para distintas perspectivas de gestão social, que se 

constroem também neste movimento contraditório (MAIA, 2005, p. 2). 

Vale ressaltar que a expressão ganhou relevância, sobretudo, a partir da década de 

1990, num contexto de reforma do Estado sob os desígnios do ideário neoliberal e, por 

conseguinte durante um movimento de despolitização e desresponsabilizacão do Estado no 

que concerne ao enfrentamento das expressões da questão social. Ou seja, se por um lado a 

gestão social representa o esforço de democratização, participação e controle popular da 

                                                             
1 PAES DE PAULA, Ana Paula. Administração pública brasileira entre o gerencialismo e a gestão social. 

Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 45, 1. p. 36–49, 2005a. 

PAES DE PAULA, Ana Paula Por uma nova gestão pública. Rio de Janeiro: FGV, 2005b. 

2 FISCHER, Tânia Maria Diederichs. Gestão do desenvolvimento e poderes locais: marcos teóricos e 

avaliações. Salvador: Casa da Qualidade, 2002. p. 12–32. 

3 Dowbor, Ladislau Tendências da gestão social. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 8, 1, p. 3–16, 1999b. 

4 TENÓRIO, Fernando Guilherme. (Re)Visitando o Conceito de Gestão Social. Desenvolvimento em Questão, 

Ijuí, v. 5, p. 101–124, 2005. 

5 FRANÇA FILHO, G. C. Definindo gestão social. In: SILVA JUNIOR, J. T., et al. (Org.). Gestão Social: 

Práticas em Debate, Teorias em Construção. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2008. p. 26–37. 
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gestão das políticas públicas sociais, ela foi cunhada segundo os moldes ideológicos de 

austeridade econômica e de Estado mínimo para o social. 

 

1.2 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

Num esforço de buscarmos o entendimento da dinâmica de organização político-

administrativa da sociedade brasileira na contemporaneidade e, sobretudo, segundo a 

perspectiva Weberiana utilizada por Souza Filho, sua estrutura de dominação e sua respectiva 

organização administrativa, é mister remontarmos aos tempos coloniais e através de um breve 

histórico nos apropriarmos do desenvolvimento da gestão pública no Brasil e desvelarmos 

nossas heranças. Sendo assim: 

A dimensão patrimonialista da administração pública brasileira será constituída a 

partir de dois vetores: o da própria estrutura de dominação da coroa, que se expressa 

através da organização centralizada do poder central, efetivada pela transplantação 

da ordem administrativa portuguesa para o Brasil, e aquele que será forjado pelo 

próprio desenvolvimento da estrutura econômica, social e política da ordem colonial 

brasileira, na qual o poder legal dos proprietários rurais será fundamental para a 

garantia da ordem legal e administrativa ditada pela coroa (SOUZA FILHO, 2011, 

p.83). 

Assim, podemos depreender a raiz do patrimonialismo, como estrutura de 

dominação em terras brasileiras, origina-se da combinação da centralização do poder por parte 

do Estado português (ordem administrativa central) com o poder local exercido pelos 

proprietários rurais (poder local). 

Porém, com a chegada da corte portuguesa em terras brasileiras e a consecutiva 

transferência da capital do Império para o Rio de Janeiro, além de fortalecer o 

patrimonialismo, também traz consigo o que Souza Filho considera ser o embrião da estrutura 

burocrática brasileira, a saber: 

Essa situação se altera com a chegada da corte e de seu aparato burocrático no 

Brasil, no início do século XIX. Ou seja, a chamada “inversão brasileira”, por 

ocasião da substituição da capital do Império Português de Lisboa para o Rio de 

Janeiro, fortalece o caráter patrimonial do poder central nas terras brasileiras. 

Entretanto, tal “inversão” também traz pra cá o que será o embrião da estrutura 

burocrática brasileira, na medida em que as decisões que requeriam especialização e 

racionalidade, principalmente relacionadas às questões de comércio internacional e 

relações exteriores, passaram a ser tomadas no Brasil a partir do aparelho de Estado 

Português que migrou com a coroa. Em outras palavras, a dimensão burocrática da 

administração patrimonial portuguesa, que não se encontrava presente na 

administração colonial passa a existir no Brasil a partir de 1808 (SOUZA FILHO, 
2011, p.86). 

Ao longo do século XIX com o advento do Estado nacional brasileiro formado 

pela elite tradicional de proprietários rurais, além da burguesia comercial nacional incipiente, 

surge a necessidade de um novo padrão de dominação tanto no âmbito local quanto no âmbito 
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nacional simultaneamente. Eis que se explicita a chamada imbricação, ou superposição do 

patrimonialismo e da burocracia na formação da estrutura administrativa brasileira. Neste 

sentido, Souza Filho sublinha que: 

Nesses termos, a estrutura administrativa brasileira, para objetivar a dominação no 

nível local e privado, que tinha como elemento cultural os elos tradicionais, 

organiza-se de forma patrimonialista. Entretanto, para essa dominação realizar-se no 

âmbito nacional e implantar uma economia nacional, era essencial uma ordem 

formal-legal, ou seja, burocrática (SOUZA FILHO, 2011, p.89). 

Ou, ainda, em outros termos: 

Em suma, o caráter nacional do Estado, por um lado, e a emergência das relações 

capitalistas, por outro, exigiram que as elites estruturassem sua dominação através, 

também, de mecanismos racionais burocráticos; e não mais apenas através dos 

mecanismos patrimonialistas. A dominação, neste sentido, objetiva-se através de 

uma ordem administrativa patrimonialista e burocrática (SOUZA FILHO, 2011, 
p.90). 

Com o advento da República e, sobretudo com a descentralização política e do 

poder proposta e imposta pelo federalismo, entra em cena mais um arranjo político em prol da 

manutenção do poder e do domínio das massas por parte da elite agrária brasileira, o chamado 

coronelismo, que se constitui, segundo Souza Filho (2011), numa expressão do mandonismo 

local distinta das tradições da colônia e do Império sendo, portanto, tipicamente republicana, 

onde o coronel constitui-se no chefe político local que oferece proteção e favores aos eleitores 

em troca dos votos destes nos candidatos apontados por aquele. Dinâmica que se resume em 

quanto maior a capacidade de mobilização eleitoral, maior o prestígio e influência do coronel 

nas esferas estadual e federal. 

De acordo com o autor, essa forma peculiar de delegar poder público para o 

campo privado, expresso pelo coronelismo acaba por fortalecer a dimensão patrimonialista da 

administração pública local, visto que o interesse particular (dos coronéis) e o público 

estariam confundidos ou seriam indistintos, assim como em alguns casos os bens dos coronéis 

também estariam misturados com os públicos. E essa dimensão patrimonialista da ordem 

administrativa, desenvolvida no âmbito local pelo viés coronelista, impregnaria tanto a 

estrutura estadual quanto a federal. 

Importa dizer que até aqui, as estruturas de dominação e suas respectivas 

organizações administrativas satisfizeram plenamente as elites, uma vez que não deixaram 

margem alguma para o ingresso de novos setores ou atores no cenário político-administrativo. 

Porém, diante da crise capitalista mundial de 1929, Souza Filho (2011) afirma que 

o país vivenciou uma revolução que responsável pela inflexão de sua trajetória no que 

concerne à administração pública. E neste sentido, Silva nos traz que: “Uma chamada 

‘revolução política’ pôs fim à República Velha (1889-1930). A saída para a crise de 1929 foi 



18 

 

o projeto de industrialização e urbanização do país via protagonismo estatal.” (SILVA, 2011, 

p.36). 

Silva (2011) elucida, ainda, que o chamado “desenvolvimentismo”, ou o processo 

de industrialização impulsionado pelo Estado manteve a aliança da oligarquia agrária com a 

burguesia industrial. E neste sentido, Souza Filho (2011) afirma que o processo de 

industrialização brasileiro surge e se desenvolve de forma integrada aos interesses agrários e, 

sendo assim, a dominação de classe exercida pela burguesia industrial e a oligarquia 

tradicional agrária necessitará de elementos burocráticos e patrimonialistas, mantendo a 

bifrontalidade da administração pública brasileira. Neste sentido, o autor desvela uma singela 

mudança na imbricação destes dois elementos, a saber: 

[...] 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 coalisão da oligarquia agrária com a burguesia industrial. 

Tal coalisão necessitará, para objetivar sua dominação, de uma ordem administrativa 

mantenedora da 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 política (na medida em que 
identifica política com clientelismo – vê-se como estrutura racional e superior em 

termos administrativos em relação aos elementos patrimonialistas – e se desenvolve 

a partir de regimes ditatoriais) (SOUZA FILHO, 2011, p.104, grifo do autor). 

Em resumo, o período desenvolvimentista caracteriza-se como um processo de 

industrialização e urbanização fomentado pelo Estado em resposta à crise capitalista de 1929, 

onde coube a este a proteção da economia contra importações concorrentes, realizar 

investimentos em infra-estrutura e evitar o fortalecimento da classe trabalhadora. 

O referido período manteve o bloco dominante composto pela elite agrária e a 

burguesia industrial articulado e alijando as classes subalternas do poder, porém segundo 

Souza Filho (2011) a burguesia industrial no período compreendido entre 1950 e 1980 

conquista a hegemonia na estrutura de poder frente à elite rural. O período em questão 

manteve, também, a imbricação patrimonialismo/burocracia na ordem administrativa 

brasileira, tendo ocorrido apenas uma inversão, onde a burocracia passa a se sobrepor ao 

patrimonialismo, visto que em 1938 foi criado o Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP) que nas palavras de Souza Filho (2011) constituía-se num órgão responsável 

por organizar e desenvolver a administração numa perspectiva racional-legal, constituindo-se 

num marco do fortalecimento da estrutura burocrática brasileira e, de acordo com Nunes
6
 

                                                             
6 NUNES, Edson. (1997). A gramática política do Brasil, ENAP. 
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(1997, apud SOUZA FILHO, 2011, p. 106) o DASP atuou na tentativa de institucionalizar o 

“universalismo de procedimentos”, conceito utilizado pelo autor para: 

[...] definir o processo de regulação do espaço público em que as normas 

formalmente elaboradas eram utilizadas pelos membros da comunidade política, ou 

aplicadas a eles de forma impessoal, para viabilizar a representação política, a 

proteção contra os abusos de poder por parte do Estado, organização das demandas 

sociais, dentre outras ações (NUNES, 1997 apud SOUZA FILHO, 2011, p.106). 

Segundo Souza Filho, 

O “universalismo de procedimento” não se estrutura como um mecanismo distinto 

da burocracia, ele se expressa a partir da existência de determinados aspectos 

presentes na expressão material da racionalidade burocrática que pode ser 
potencializada para uma administração pública democrática (SOUZA FILHO, 2011, 

p.106). 

Por outro lado, essa expansão burocrática proporcionada pelo DASP foi utilizada 

pelo governo Vargas, de acordo com o autor, para viabilizar sua sustentação política através 

da centralização do poder, a saber: 

Ou seja, a expansão da burocracia pública – via DASP e seus braços nos estados (os 

chamados Daspinhos), combinada com a nomeação dos interventores dos estados, 
contribuiu para o fortalecimento do poder central contra os poderes locais, numa 

perspectiva, nitidamente centralista (SOUZA FILHO, 2011, p.108). 

Corroborando com essa perspectiva centralizadora do governo Vargas, Silva 

resume que: 

O período pós-30 é marcado por um processo de centralização política e instauração 

dos regulamentos corporativistas, transformando o poder central no principal agente 

político. Em suma, a República Velha (1889-1929) foi caracterizada pela 

descentralização e a Era Vargas (1930-1945) foi tensionada no sentido da 

centralização e autoritarismo do poder (SILVA, 2011, p. 42). 

A expansão da burocracia em terras brasileiras, segundo Souza Filho, possui 

fundamentalmente três finalidades determinantes: 

Nesses termos, a burocracia se expande no Brasil a partir de três determinações 

fundamentais: 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” (SOUZA FILHO, 2011, p.109, grifo do autor). 

O autor nos traz, ainda, que com firme propósito de consolidar a ordem capitalista 

no Brasil, o Estado interventor varguista também se preocupou com a questão social, visto 

que regular a relação “capital x trabalho” era de suma importância para o desenvolvimento 

industrial. Com este intuito, em 1933 foram criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAPs), entidades autárquicas, vinculadas ao Estado através do Ministério do Trabalho e, que 

filiavam compulsoriamente todos os trabalhadores sindicalizados das categorias profissionais 

reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, ou seja, o Estado regulava o acesso dos 
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trabalhadores aos direitos sociais, o que o autor conceitua como “cidadania regulada”. Sendo 

assim, a ampliação da cidadania regulada fez com que o governo alcançasse o que ele chamou 

de “hegemonia seletiva”, uma vez que como apenas algumas categorias (somente as urbanas) 

eram legalmente reconhecidas pelo Estado não se estabelecendo, portanto, uma hegemonia 

ampla. 

A “cidadania regulada” oriunda dos IAPs, obviamente, gera uma massa de 

excluídos do sistema previdenciário cujas demandas sociais recaiam sobre o campo da 

assistência social, que era desenvolvido de maneira assistencialista por instituições 

filantrópicas ligadas às entidades religiosas ou aos políticos. Dinâmica esta que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Sonia Fleury
7
 (1991 apud SOUZA FILHO, 2011, p. 113) chama de “cidadania invertida”, 

uma vez que somente aqueles que não possuem profissão reconhecida e regulamentada pelo 

Estado e, por conseguinte, não reconhecidos como cidadãos é que tem acesso a assistência 

social, ou seja, a condição de não cidadania é que possibilita o acesso aos serviços ou 

benefícios sociais. Sendo assim, a assistência social até aqui não se constituía numa política 

pública universal, nem tão pouco era reconhecida como um direito de cidadania.  

De acordo com Souza Filho (2011), para construir o Estado Nacional, fortalecer o 

poder central e implementar o projeto urbano-industrial capitalista era necessário organizar as 

ações destinadas à população excluída da proteção social pública, além de buscar apoio do 

poder local. Norteada por esses objetivos, a estratégia utilizada foi a centralização dos 

recursos da assistência social no âmbito de instituições federais (Conselho Nacional de 

Serviço Social/CNSS, Legião Brasileira de Assistência/LBA e Serviço de Assistência ao 

Menor/SAM), a fim de organizar as ações sociais, bem como buscar a adesão dos políticos 

locais através da manutenção de relações clientelistas. Sendo assim, 

A assistência social irá se desenvolver, então, tendo como elementos predominantes 

as práticas caritativas e assistencialistas realizadas pela igreja e pelo clientelismo 

típico, oriundo da República Velha, que encontrará, na centralização do poder, uma 

nova forma de processá-lo. Nesse contexto, as instituições da sociedade civil que 

atuam na área da assistência social, para obterem recursos junto aos órgão públicos, 

via de regra, terão que solicitar o apoio dos políticos locais que intermediarão a 

relação entre os dois pólos: instituições da sociedade civil e organizações públicas 

federais (SOUZA FILHO, 2011, p.113-114). 

Dessa maneira, é criado um ciclo vicioso de troca de favores, onde o poder central 

é detentor dos recursos e necessita do apoio político do poder local, este por sua vez necessita 

dos recursos do poder central para manter seu controle sobre a população local. Para tanto, 

                                                             
7 FLEURY, Sônia. (1991). “Assistência na previdência social: uma política marginal”. In: SPOSATI, Adaíza et 

ali. Os Direitos (dos desassistidos) sociais. São Paulo: Cortez. 
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faz-se necessária uma estrutura burocrática para operar a distribuição de recursos, que por sua 

vez seriam utilizados sob bases patrimonialistas. Dito isto, podemos afirmar que o campo da 

assistencial social, também, reproduz a imbricação histórica da administração pública 

brasileira entre elementos burocráticos e patrimonialistas. 

O supracitado autor destaca, ainda, que: 

[...] não existe um projeto de universalização e aprofundamento de direitos 

sociais e, portanto, a estrutura burocrática organizada para operar as políticas 

sociais se efetiva, também, de forma seletiva e limitada. Em linhas gerais, esse 

padrão de operar as políticas sociais não sofrerá alteração até o advento do golpe de 

1964. (SOUZA FILHO, 2011, p.115, grifo do autor). 

Diante do exposto, podemos inferir que a política de assistência no Brasil 

desenvolve-se com base em práticas caritativas e assistencialistas de cunho clientelista, onde 

inexiste um projeto de universalização de direitos, efetivando-se de forma fragmentada, 

seletiva, atuando na lacuna deixada pelos IAPs num contexto de “cidadania invertida”, de 

maneira subserviente ao padrão de desenvolvimento adotado pelas classes dominantes, 

regulando pontualmente a relação capital x trabalho, promovendo a “cidadania regulada” e 

construindo a “hegemonia seletiva”. 

O golpe civil empresarial militar de 1964, sobretudo através do Decreto-lei nº 

200/67 expressou, de acordo com Souza Filho (2011) o coroamento legal e institucional da 

estrutura administrativa desenvolvida na década de 1950, a fim de operar a irrupção do 

capitalismo monopolista, não apresentando com isso nenhuma inovação significativa em 

relação à ordem administrativa vigente até então. Neste sentido, o autor resume que o que 

ocorre a partir do golpe militar de 1964 em termos administrativos “é a institucionalização e 

expansão da estrutura anterior, porém sob a égide da consolidação monopólica do 

capitalismo brasileiro” (SOUZA FILHO, 2011, p.129, grifo do autor). 

De acordo com Silva (2011), o insulamento burocrático neste regime se 

estabeleceu de forma mais expressiva, alcançando juntamente com o corporativismo o papel 

dominante na ordem administrativa pós 1964. Neste sentido Nunes (1997 apud SOUZA 

FILHO, 2011) sugere que: 

[...] o insulamento burocrático, processado na década de 1950, permitiu o 

surgimento daquilo que Fernando Henrique Cardoso (1975) chamou de “anéis 

burocráticos”. Os “anéis burocráticos”, de acordo com o sociólogo e ex-presidente, 

traduzem-se nos mecanismos políticos criados para incorporar as forças econômicas 
privadas beneficiárias do sistema nos processos de decisão necessários pra a 

implementação do projeto em tela. Dessa forma os “anéis” se diferenciam dos 

lobbies, na medida em que se estruturam em círculos de poder (informação e 

pressão) constituídos para viabilizar a articulação entre setores do Estado e setores 

das classes sociais (NUNES, 1997 apud SOUZA FILHO, 2011, p.130). 

. 
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Dessa feita, Souza Filho (2011) elucida, ainda, que os “anéis burocráticos” 

formados a partir da expansão da administração indireta (empresas estatais, autarquias, 

fundações, institutos, etc.), institucionalizam a participação política de setores das classes 

dominantes eliminando simultaneamente, espaços políticos possíveis de participação das 

camadas populares e dos setores democráticos da sociedade. 

O supracitado autor ressalta que o advento dos “anéis burocráticos” provocou 

duas consequências na administração pública brasileira. 

A primeira refere-se à incorporação de critérios empresariais na administração 

pública que gerou um processo de competição intra-burocrático em detrimento da cooperação 

e solidariedade entre agências. 

A segunda diz respeito ao tratamento diferenciado que se estabeleceu entre a 

administração indireta que teve prioridade em receber investimentos, qualificação profissional 

e remuneração dos servidores. E a administração direta, responsável pelas políticas públicas 

mais fundamentais na área social, que foi desaparelhada, sucateada e mal remunerada. 

Em relação às políticas sociais, a ditadura civil empresarial  militar, de acordo 

com Souza Filho (2011), operou o desmonte da lógica da “cidadania regulada”, unificando, 

uniformizando e ampliando os serviços sociais com certa tendência universalizante. Contudo, 

as bases de financiamento das políticas sociais não sofreram alteração e, com isso ampliaram-

se serviços de baixa qualidade, combinados com a manutenção da situação de “cidadania 

invertida” para a grande maioria da população, já que não se efetivou a universalização dos 

serviços. As políticas sociais e, sobretudo, as ações assistenciais eram desenvolvidas em prol 

da “política de controle” da sociedade (Vieira
8
, 1995 apud SOUZA FILHO, 2011, p. 135) 

articulando assistência e repressão. 

Resumidamente, o autor explicita que o período de desenvolvimento e 

consolidação da fase monopólica do capitalismo brasileiro (1950-1979), no que tange a 

configuração da administração pública brasileira, pode ser vista da seguinte forma: 

a) para as questões de segurança, relações internacionais e questões fiscais – 

BUROCRACIA valorizada e reconhecida; b) para a questão social – MIX de 

BUROCRACIA centralizadora, autoritária e sucateada, fundada no corporativismo 

estatal (Estado controlando as instituições da sociedade civil, principalmente as 

vinculadas ao trabalho, para viabilizar a incorporação seletiva e regulada) e 

PATRIMONIALISMO, fundado na estrutura clientelista ( para garantir a lealdade 

política dos setores tradicionais, através da relação entre Poder central-Poder local e 
Poder local-população/clientela); c)para intervenção nas questões diretamente 

econômicas (política monetária, fiscal, industrial) – BUROCRACIA INSULADA, 

baseada no corporativismo estatal ( Estado privatizado por interesses do capital – a 

                                                             
8 Vieira, e. (1995). Estado e miséria social no Brasil: de Getúlio a Geisel. 4. Ed. São Paulo: Cortez. 
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expressão material dessa estrutura burocrática são as administrações indiretas 

criadas no regime militar e, consequentemente, a formação dos “anéis burocráticos”) 

(SOUZA FILHO, 2011, p.140). 

Pudemos constatar até aqui, que o processo desenvolvimento da administração 

pública no Brasil, desde os tempos coloniais, com suas diferentes estruturas de dominação e 

suas respectivas organizações administrativas, constituiu-se num processo onde sempre esteve 

presente o patrimonialismo, senão como hegemônico, como uma estrutura organizada e 

protagonista; onde as classes subalternas foram sempre mantidas alheias aos desígnios do 

poder central estabelecido, privatizado pelas classes dominantes em diferentes pactos de 

dominação; onde a racionalidade burocrática não  foi potencializada para uma administração 

pública democrática, sendo a cidadania regulada ou por vezes invertida e, pós 1964 universal 

e de baixa qualidade. 

 Nas palavras de Souza Filho (2011), com a crise mundial de superprodução, 

desencadeada no final da década de 1960 e início da de 1970, o regime ditatorial militar no 

Brasil entra em declínio, cujo enfrentamento à crise se dá através do processo de 

endividamento externo. 

Esse quadro adverso constituiu-se num campo fértil para a mobilização da 

sociedade brasileira em prol da redemocratização do país. Neste sentido, o autor nos traz que 

diferentemente do que acontecia nos países centrais, no Brasil: 

[...] os anos da década de 1980 são de revigoramento das forças democráticas da 

sociedade civil e da ampliação das lutas sociais. Do ponto de vista democrático, o 
clímax ocorreu com o desenvolvimento do movimento pelas eleições diretas 

(Movimento Diretas-Já). (SOUZA FILHO, 2011, p. 153) 

O autor resume, ainda, que: 

Assim, o início da “Nova República” se dá num contexto de instabilidade e crise 

econômicas advindas do esgotamento do próprio modelo de desenvolvimento 

brasileiro, aliado às sucessivas crises pela qual passava o sistema mundial 

capitalista, num cenário de fortalecimento das forças democráticas. (SOUZA 

FILHO, 2011, p. 153-154). 

Em meio à efervescência de mais uma reforma administrativa, Perrucho Filho 

(2004) desvela que: 

Dentre as primeiras ações adotadas, em setembro de 1986, foi extinto o DASP e 

criada a Secretaria de Administração Pública da Presidência da República – SEDAP, 

e constitui-se o Grupo Executivo da Reforma da Administração Pública – GERAP, 

integrado pelo Ministério do Planejamento, do Trabalho, da Fazenda e Gabinete 

Civil, órgãos fundamentais no processo de Reforma do Aparelho do Estado 

(PERRUCHO FILHO, 2004, p. 63). 

Entre continuidades e rupturas, Silva (2011) nos traz que: 

Contudo, a proposta da Nova República foi aproximativa, sem grandes rupturas. As 

promessas foram engolidas pelas incertezas e dificuldades do período e do contexto 
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de transição. A conjuntura internacional de globalização também complicaria o 

desenvolvimento do processo de transição democrática. No Brasil, o período da 

Nova República se configurou por uma ambiguidade de processos. Enquanto o país 
estava se preparando para a redemocratização e o privilegiamento do Estado, a 

política brasileira era bombardeada por pressões internacionais que defendiam a 

negação do Estado no processo de desenvolvimento (SILVA, 2011, p. 49). 

Esse era o contexto, ou o cenário sócio-político, em que foi construída a 

Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição cidadã por ter apresentado 

significativos avanços em relação à universalização dos direitos sociais, em contraponto ao 

projeto neoliberal, em tela no cenário mundial, que apregoava a redução da intervenção estatal 

no campo social. 

 

1.3 – A CONTEMPORANEIDADE E OS REBATIMENTOS DO HEGEMÔNICO 

IDEÁRIO NEOLIBERAL NA GESTÃO PÚBLICA NO BRASIL. 

O processo constituinte, de acordo com Souza Filho (2011) contou com a 

participação de movimentos sociais organizados que protagonizaram uma ampla participação 

popular e, por conseguinte, a Constituição Federal de 1988 aponta claramente para a 

construção de um Estado de Bem-Estar Social provedor da universalização dos direitos 

sociais. 

Neste sentido, Silva (2011) afirma que: 

Além de instituir um novo sistema de Seguridade Social, estabelecer a assistência 

social como política social pública, com caráter de direito, de universalização dos 

acessos, e de responsabilidade estatal, a Constituição Federal de 1988 inicia o 

processo de organização da estrutura burocrática da política de assistência social 

(SILVA, 2011, p. 57). 

Existia no Brasil, segundo Souza Filho (2011), a disputa entre dois projetos 

sociais: o de “democracia de massa” e o “liberal-corporativismo”. Onde o primeiro, 

resumidamente, buscava a representação da classe trabalhadora e não apenas a corporação, 

para tanto se organizava através de sindicalismo classista e de partidos orgânicos e 

programáticos de base homogênea. Já o segundo projeto, o chamado “liberal-corporativismo”, 

caracterizava-se por possuir partidos frouxos que representavam de interesses múltiplos e 

pulverizados. Dessa feita, os setores que possibilitaram avanços na Constituição Federal 

foram aqueles cujo norte era o projeto societário de “democracia de massa” e, por outro lado 

os setores que mantiveram os aspectos conservadores foram aqueles ligados a perspectiva 

“liberal-corporativista”. 

De maneira sucinta, Souza Filho (2011) descreve o período em questão, a saber: 
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Sendo assim, no final da década de 1980, estrutura-se no pais um paradigma 

legal-institucional, via Constituição Federal, que delineia os fundamentos para 

a construção de um Estado de Bem-estar de cunho universalista e institucional, 

com fortes elementos democratizadores, viabilizador de direitos e estruturado a 

partir de uma ordem administrativa burocrática, fundada na impessoabilidade 

e no mérito. (SOUZA FILHO, 2011, p. 162, grifo do autor). 

E, ainda, de acordo com o autor os movimentos sociais organizados que 

participaram ativamente do processo constituinte, permaneceram atuantes após a aprovação 

da Constituição Federal de 1988, buscando interferir na elaboração de leis complementares 

em prol da consolidação dos avanços conquistados. 

Essa atuação constituía-se numa ação política contrária à dominante, visto que 

esses movimentos sociais buscavam a construção e fortalecimento de estruturas institucionais 

que reconhecessem e viabilizassem os direitos sociais, enquanto o ideário neoliberal que 

alcançava a hegemonia apregoava justamente o contrário, ou seja, o desmonte dos direitos 

sociais, conquistados à duras penas, através do Estado Mínimo para o social. 

Esse esforço contra-hegemônico despendido pela ação dos movimentos sociais, 

nas palavras de Souza Filho (2011), ocorre de maneira emblemática nas áreas da saúde, 

através da elaboração e aprovação da Lei Orgânica da Saúde (LOS); assistência social, através 

da elaboração e aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e; infância e 

adolescência, através da elaboração e aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). Institucionalizava-se, portanto, o tripé da seguridade social, cujas bases seriam as 

Políticas Sociais Públicas de caráter universal, reconhecidas como direito de cidadania e dever 

do Estado nas áreas da Saúde, da Assistência Social e da Previdência Social, ainda que esta 

última de maneira contributiva. 

No que tange a assistência social, obviamente a Lei Orgânica da Assistência 

Social representa um marco histórico, visto que reconhece a assistência social, como já foi 

dito, como um direito de cidadania e, por conseguinte, um dever do Estado, configurando-se 

como política pública numa perspectiva de universalização dos direitos sociais. 

A Lei Orgânica da Assistencial Social, de acordo com o autor,  

[...] propõe a descentralização e a participação como elementos democratizadores 

para a implementação dos serviços sociais, projetando uma organicidade política, 

através da articulação Estado-sociedade civil, União-estado-município e entre os 

diferentes setores que compõem a política pública (SOUZA FILHO, 2011, p. 167). 

Porém, com a eleição presidencial vencida por Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) em 1994, o autor supracitado desvela que é reeditado o pacto de dominação 

conservadora que implementou o projeto desenvolvimentista, mas que diante do esgotamento 
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daquele modelo organiza-se de forma a orientar a intervenção social pautada no receituário 

neoliberal. 

Neste sentido, Behring (2008) elucida que como resposta ao que para muitos 

autores trata-se de uma crise estrutural do capitalismo mundial deflagrada na década de 1970, 

o capital, sobretudo, a partir da década de 1980 promoveu uma revolução tecnológica e 

organizacional na produção conhecida como reestruturação produtiva, acompanhada do 

processo de mundialização da informação e da economia chamada de globalização, que se 

constituiu num regime de mundialização do capital predominantemente financeiro, ou seja, 

ocorreu a financeirização da economia através do livre cambismo ou da desregulamentação 

dos mercados financeiros, onde os lucros do capital especulativo financeiro superaram em 

muito os lucros do capital produtivo. 

O presente trabalho não pretende ater-se aos rebatimentos das supracitadas 

respostas do capital frente à crise estrutural do capitalismo, apenas intencionamos 

contextualizar o alcance da hegemonia político-econômica mundial por parte do ideário 

neoliberal. 

Dito isto, Behring (2008) desvela que no governo FHC, mais precisamente em 

1995, deu-se início no país o processo de “Reforma” do Estado, alinhada ao ideário neoliberal 

e às orientações das agências multilaterais (FMI, BID, etc), através do Plano Diretor de 

Reforma do Estado (PDRE), elaborado pelo Ministério da Administração e da Reforma do 

Estado (Mare) capitaneado por seu Ministro Bresser Pereira que se constituía na expressão 

intelectual do Plano. 

Em síntese, a crise contemporânea do capital, de acordo com o ideário 

hegemônico, localizava-se de maneira monocausal no Estado e no Welfare State, justificando, 

portanto, a “reforma”: 

Ao Estado cabe um papel coordenador suplementar. Se a crise se localiza na 
insolvência fiscal do Estado, no excesso de regulação e na rigidez e ineficiência do 

serviço público, há que reformar o Estado, tendo em vista recuperar a 

governabilidade (legitimidade) e a governance (capacidade financeira e 

administrativa de governar) a proposta de reforma é garantir taxas de poupança e 

investimentos adequadas, eficiente alocação de recursos e distribuição de renda mais 

justa (BEHRING, 2008, p. 173). 

Em outras palavras, a superação da crise fiscal é o elemento central para o 

enfrentamento da crise do Estado de acordo com o pensamento social-liberal: 

Bresser caracteriza a situação da crise fiscal a partir de cinco ingredientes presentes 

nos anos 1980: déficit público; poupanças públicas negativas ou muito baixas; 

dívida interna e externa excessivas; falta de crédito do Estado, expresso na ausência 

de confiança na moeda nacional e no curto prazo de maturidade da dívida doméstica 

(títulos do governo rolados no overnight); e pouca credibilidade do governo. [...] a 

perda de capacidade do Estado de se autofinanciar, relacionada à falta de crédito, 
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leva à hiperinflação. Superando as orientações populistas e desenvolvimentistas, é 

possível, segundo Bresser, enfrentar a crise fiscal a partir do paradigma social-

liberal, que preconiza um Estado pequeno e forte com as seguintes tarefas: garantir a 
propriedade e os contratos, promover o bem-estar e os direitos sociais e realizar uma 

política industrial e de promoção das exportações (BEHRING, 2008, p. 175). 

Porém, Behring (2008) nos traz que o que ocorre de fato é “uma 

desresponsabilização pela política social – em nome da qual se faria a “reforma”- 

acompanhada do desprezo pelo padrão constitucional de seguridade social”.  E que para os 

mentores do PDRE a “reforma” gerencial do aparelho do Estado, inspirada em elementos da 

gestão empresarial proposta pelo plano, objetiva superar o patrimonialismo e a burocracia 

tornando a administração pública mais eficiente. Os referidos mentores fazem crítica à 

transição democrática e consideram a Constituição de 1988 um retrocesso de um novo 

populismo patrimonialista e uma volta ao passado burocrático. 

A autora supracitada critica veementemente a auto-intitulada “reforma do Estado” 

imposta pelo PDRE-Mare, entendendo-a como sendo na realidade uma contra-reforma do 

Estado que se constitui num profundo retrocesso social, sobretudo no que tange às conquistas 

sociais reconhecidas como direito de cidadania pela Constituição Federal de 1988. 

Através de excessivas medidas provisórias e emendas constitucionais o governo 

FHC, de forma antidemocrática, implementou as mudanças alinhadas com o receituário 

neoliberal e, dentre outras coisas, o conceito Constitucional de seguridade social foi 

desprezado. No que concerne a Política de Assistência Social, uma das bases do tripé da 

seguridade social, que se constitui em nosso objeto de pesquisa, a autora nos traz que: 

Na assistência social, além de repassar essa atividade – atenção: a assistência social 

não existe como política pública de seguridade no PDRE-Mare – aos termos de 

parceria (Oscip) e contratos de gestão (OS), a reforma atropela o Conselho Nacional 

de Assistência Social (CNAS), ao propor o credenciamento daquelas entidades 

privadas com fins públicos (terceiro setor) no Ministério da Justiça, o que “facilitaria 

e desburocratizaria” o processo (BEHRING, 2008, p. 258). 

Em outras palavras, o projeto de sociedade “liberal-corporativista” alcançava a 

hegemonia no país e, neste sentido, Souza Filho (2011) elucida que: 

A política implementada pelo Governo Fernando Henrique para viabilizar o 

desenvolvimento do país é marcada por forte orientação neoliberal: privatizações 

indiscriminadas e com possibilidade de utilização de “moeda podre” para compra 
das estatais; reforma da previdência baseada em ônus para os trabalhadores; 

diminuição da máquina administrativa e enfraquecimento da intervenção social do 

Estado; inserção subordinada do país no mercado internacional, dentre outras 

(SOUZA FILHO, 2011, p. 169). 

Neste sentido, a política social institucionalizada pela Constituição Federal de 

1988 é confrontada por determinações da política econômica e social de cunho neoliberal, 

reduzindo assim, as possibilidades de efetivação das políticas sociais universalistas elencadas 
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por nossa Carta Magna. Ou seja, o incipiente processo de proteção social, ou de montagem de 

um tardio Estado de Bem-Estar Social é atropelado pela “contra-reforma” gerencial do Estado 

de cunho neoliberal. 

Corroborando com esta afirmativa, Silva (2011) nos traz que: 

Em resumo, apesar de todo o aparato legal e passada mais de uma década de 

aprovação da LOAS, a assistência social não se consolidou de fato como política 

pública. Além de um movimento político e econômico contrário, de resistência dos 
governos, o contexto de políticas de ajuste neoliberal em que se tem dado a sua 

implementação no Brasil contribui para este entrave (SILVA, 2011, p. 76). 

Porém, a autora afirma que apesar de manter o modelo econômico de estabilidade 

monetária e de ter intensificado a política fiscal de modo a manter a assistência social como 

política secundária, ocorreram avanços no campo da política social no Governo Lula, onde 

foram aprovadas a “Política Nacional de Assistência Social que estabelece parâmetros para 

operacionalização da gestão da política de assistência social e a Norma Operacional Básica 

que normatiza a implementação do SUAS” (SILVA, 2011, p. 75-76). 

Neste sentido, Silva (2011) elucida que: 

Em 2004, é aprovada a Política Nacional de Assistência Social, que redesenha essa 

política na perspectiva de implementação do SUAS. Tal Política resgata os 

princípios da LOAS, a fim de possibilitar a efetivação de suas diretrizes e construir 

outro paradigma de assistência social. Configura-se como política de Estado 

contrária à tradição clientelista, assistencialista e tuteladora ao primar pelas garantias 

de cidadania sob o âmbito da universalização de cobertura, acesso aos serviços e 
garantia de direitos.  

A PNAS tem como eixos estruturantes a descentralização político-administrativa e 

territorialização; a relação Estado/sociedade civil; financiamento; controle social; 

política de RH; participação popular; monitoramento e avaliação e a matricialidade 

sócio-familiar. A Política resgata e reafirma a participação da população e o 

exercício do controle pela sociedade na gestão e execução das políticas de 

Assistência Social (SILVA, 2011, p. 77). 

A respeito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) a autora desvela que: 

O SUAS regulamenta os preceitos estabelecidos na LOAS: a universalização do 

sistema com fixação de níveis básicos, territorialização de rede de assistência social 

por meio da oferta de serviços baseada na proximidade e necessidades locais e a 

descentralização político-administrativa com comando único. O Sistema padroniza 

os serviços, define e reconhece a competência de cada ente federado, integra os 

objetivos, ações, serviços, benefícios, programas e projetos por meio de organização 
em rede; substitui o paradigma assistencialista pelo de proteção social; estabelece 

pisos de financiamento para proteção social básica e especial; transferência via 

fundos, com aplicação autônoma de recursos nos municípios. (SILVA, 2011, p. 78). 

De acordo com Silva (2011), a descentralização político-administrativa, a 

participação popular e a centralidade na família são diretrizes desta nova política. E para tanto 

se divide em dois tipos de proteção social: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 

que mais adiante analisaremos mais esmiuçadamente. Por ora, é mister ressaltar que os 

avanços conquistados pelos movimentos sociais assumidos e institucionalizados pela 
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Constituição de 1988 e, sobretudo as leis complementares em prol da consolidação destes 

avanços tais como a LOAS, a PNAS e o SUAS, constituem-se num contraponto ao 

hegemônico ideário neoliberal, ou seja, constituem-se num esforço contra-hegemônico a esse 

famigerado ideário e ao seu receituário de recuo do Estado frente ao enfrentamento das 

expressões da “Questão Social”. 
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CAPITULO II – A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A 

CONTRIBUIÇÃO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS 

NA CONSOLIDAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

2.1 – A ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MARCOS CONSTITUCUINAIS DE 1988 

Como vimos no capítulo anterior, a década de 1980 foi marcada pela 

efervescência de movimentos sociais no bojo do processo de redemocratização do país, na 

luta pela institucionalização de direitos sociais que culminaram na promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que reconheceu e institucionalizou os direitos sociais de 

cidadania, estabelecendo um padrão de proteção social tardio. Corroborando com essa 

afirmativa, Mota (2009) salienta que: 

[...] é importante destacar que o momento político que marcou a definição da 

Seguridade Social na Constituição de 1988 deve ser reconhecido como expressão de 

resistência e autonomia dos setores progressistas da sociedade brasileira, já que o 
cenário internacional era adverso a qualquer iniciativa de intervenção social do 

Estado em face das críticas neoliberais ao Welfare State nos países desenvolvidos. 

Essa disjunção entre as tendências internacionais e a particularidade local apontava, 

ainda que “tardiamente”, para a expansão e consolidação de um sistema de 

seguridade social, nele incluindo a Assistência Social, como uma das políticas que, 

ao lado da Previdência e da Saúde, integravam o sistema (Mota, 2009, p. 138) 

Ainda acerca do cenário sociopolítico da década de 1980, Raichelis (2006) nos 

traz que: 

No Brasil, o debate sobre as políticas sociais na perspectiva de sua democratização 

tem origem no quadro político dos anos 80, quando emergem com vigor as lutas 

contra a ditadura militar e os esforços pela construção democrática do Estado e da 

sociedade civil (RAICHELIS, 2006, p.4). 

Podemos, portanto, afirmar que apesar de a década de 1980 ser considerada por 

alguns autores como sendo a “década perdida” devido ao acirramento das desigualdades 

sociais e, sobretudo das expressões da questão social, o período constituiu-se no mais fecundo 

no que tange aos avanços democráticos da história sociopolítica do país. O Serviço Social 

esteve atuante na luta pela redemocratização, ante a crise do Estado autoritário, bem como 

marcou presença nos debates entre os atores sociais protagonistas que resultaram nas 

conquistas sociais garantidas em nossa Carta Magna, onde 

[...] durante a Constituinte (1987-1988), o CFESS participou ativamente nas 

subcomissões e Comissão da Ordem Social, sendo um ardoroso defensor da 

Seguridade Social como amplo sistema de proteção social, que deveria incluir a 

Assistência Social. Neste processo, contrapôs-se às forças que defendiam que a 

Seguridade Social deveria se limitar à Previdência Social (CFESS, 2009, p. 13). 
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Contudo, apesar da temática dos movimentos sociais estar presente na formação 

profissional acadêmica e, a prática de assessoria profissional a esses movimentos ser 

estratégica para o alcance da emancipação humana buscada pela categoria e de constituir-se 

em campo de atuação profissional, Durigueto (1996 apud Bravo, 2009) afirma que:  

Os profissionais de Serviço Social desde os anos 1980 – período marcante de 

releitura da profissão – incorporaram a temática dos movimentos sociais na 

formação profissional, nas pesquisas e na produção acadêmica. Entretanto, a 
articulação do debate com análises empíricas, e sua relação com o trabalho do 

Serviço Social, foi pequena, como identifica Durigueto (1996)9 em pesquisa 

realizada. A autora afirma que os profissionais de Serviço Social têm dificuldade de 

tomar sua inserção frente aos movimentos sociais como trabalho profissional. Essa 

questão também se expressa pela falta de reflexões sobre a influência das 

instituições assessoras na organização dos movimentos sociais (DURIGUETO, 

1996, p. 145 apud Bravo, 2009, p. 9). 

No que concerne à atuação profissional junto aos movimentos sociais o Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS) elucida que: 

uma dimensão de intervenção coletiva junto a movimentos sociais, na perspectiva da 

socialização da informação, mobilização e organização popular, que tem como 

fundamento o reconhecimento e fortalecimento da classe trabalhadora como sujeito 

coletivo na luta pela ampliação dos direitos e responsabilização estatal (CFESS, 

2009, p. 19-20). 

Em outras palavras, a atuação profissional junto aos movimentos sociais 

intenciona, através da orientação social e assessoramento destes movimentos contribuir para 

potencialização da luta pela conquista de direitos sociais e/ou pelo acesso dos indivíduos e, 

sobretudo da coletividade aos direitos sociais já conquistados a duras penas. 

Até a década de 1980, como vimos, a Assistência Social constituía-se numa 

política de governo e não de Estado. Era marcada pela caridade, filantropia e pelo favor, 

possuindo, portanto, um forte viés clientelista, sendo reconhecida como uma política social 

pública, como direito de cidadania e como um dos pilares da Seguridade Social a partir da 

promulgação da Constituição de 1988, sobretudo seu artigo 194 que diz que: “A seguridade 

social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social” (Constituição da República Federativa do Brasil de 1988). Neste sentido o Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS) nos traz que: 

A Assistência Social, como um conjunto de ações estatais e privadas para atender a 

necessidades sociais, no Brasil, também apresentou nas duas últimas décadas uma 

trajetória de avanços que a transportou, da concepção de favor, da pulverização e 

dispersão, ao estatuto de Política Pública e da ação focal e pontual à dimensão da 

                                                             
9
 DURIGUETTO, Maria Lúcia. A Temática dos Movimentos Sociais e sua Incorporação no Serviço Social. 

Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – UFRJ, Rio de Janeiro, 1996 (mimeo). 
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universalização. A Constituição Federal de 1988 situou-a no âmbito da Seguridade 

Social e abriu caminho para os avanços que se seguiram (CFESS, 2009, p. 11). 

Dentre os avanços os quais o CFESS se refere, sobretudo os democráticos e de 

enfrentamento ao histórico clientelismo na administração do Estado brasileiro, Raichelis 

(2006) elucida que: 

Instrumentos de democracia direta como plebiscito, referendo e projetos de 

iniciativa popular foram instituídos como mecanismos de ampliação da participação 

popular nas decisões políticas. Nessa mesma perspectiva, a Constituição Federal de 

1988 estabeleceu os Conselhos gestores de políticas públicas, que constituem uma 

das principais inovações democráticas neste campo. 

Pela sua composição paritária entre representantes da sociedade civil e do governo, 
pela natureza deliberativa de suas funções e como mecanismo de controle social 

sobre as ações estatais, pode-se considerar que os Conselhos aparecem como um 

constructo institucional que se opõe à histórica tendência clientelista, patrimonialista 

e autoritária do Estado brasileiro (RAICHELIS, 2006, p.6). 

Todavia, Mota (2009) salienta que os preceitos Constitucionais, concernentes a 

Seguridade Social, a partir dos anos de 1990 são fortemente ameaçados pelas prescrições 

neoliberais e pelas reformas voltadas para a descaracterização dos recém instituídos direitos 

sociais. Tanto que a Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS) que 

regulamenta a Assistência Social só foi sancionada em 1993, ou seja, cinco anos após a 

Constituição Federal de 1988, e segundo Colin (2011) foram cinco longos anos de debates e 

pressões no Congresso Nacional e junto ao Governo Federal, onde os Conselhos 

representativos da categoria mais uma vez se fizeram presentes e atuantes em prol da 

consolidação da Assistência Social como Política Pública, direito de cidadania e dever do 

Estado. A LOAS já no seu artigo primeiro reitera a Assistência Social como Política Pública 

não contributiva, direito do cidadão e dever do Estado, tem como diretrizes explicitadas em 

seu artigo quinto a descentralização político-administrativa, a participação da população e a 

primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social, além de 

em seu artigo dezessete instituir o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

Porém, Sposati (2013) desvela que: 

A Constituição Federal de 1988 e a LOAS de 1993, não garantiram autonomia ao 

CNAS para que se constituísse em efetivo órgão de articulação de representações 

dos entes federativos e da sociedade civil para o exercício da dinamização e controle 

social da politica publica de assistência social. De 1993 a 2009 ele permaneceu 

como lócus para obtenção de vantagens as organizações privadas de educação, saúde 

e assistência social, na medida em que lhe competia registra-las, emitir parecer e 

conceder atestado de mérito, o qual possibilitava a isenção de pagamento de taxas e 

contribuições publicas (SPOSATI, in: MDS 2013 p.27). 

 Além disso, a autora ainda denuncia que: 

Esse destaque permite enxergar a persistência de uma face perversa. Ele nos permite 
considerar que se do ponto de vista federal, a privatização do Conselho Nacional da 

politica de assistência social foi superado, o mesmo não ocorreu com os conselhos 
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estaduais e municipais, de constituição obrigatória pela LOAS de 1993. A 

implantação e implementação desses conselhos dos entes federativos, seguiu o 

modelo de organização do CNAS. Portanto, sua formulação em legislação municipal 
e estadual regularizou a permanência de organizações privadas de saúde, educação 

para além da assistência social. Essa “contaminação” exige a releitura das 

legislações municipais e estaduais sobre a matéria, para que tais conselhos possam, 

de fato e de direito, dirigirem sua responsabilidade para o caráter publico da politica 

superando a concepção privatista da assistência social (SPOSATI, in: MDS 2013 

p.28). 

Entretanto, a luta pela efetivação da Política de Assistência Social não se esgotou 

com a sanção da LOAS. Para que os preceitos indicados pela Constituição Federal de 1988 e 

pela LOAS fossem efetivamente concretizados era necessária a regulamentação do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS). O que, de acordo com Colin (2013 In: MDS, 2013), só 

ocorreu após a deliberação durante a IV Conferência Nacional de Assistência Social realizada 

em Brasília, no período de 7 a 10 de dezembro de 2003, ou seja, dez anos após a aprovação da 

LOAS, a proposta da nova Política Nacional de Assistência Social (PNAS) aprovada pelo 

CNAS em 2004 que estabeleceu os eixos estruturantes para a implantação do SUAS. Nas 

palavras da autora: 

A partir de 2003, um amplo processo de participação culminou nas deliberações da 

IV Conferencia Nacional de Assistência Social. Esta conferencia foi, sem duvida, 

um divisor de aguas na historia desta politica publica, ao referendar, como principal 

deliberação a implementação de um novo modelo de gestão para área, o Sistema 
Único da Assistência Social (SUAS), rompendo, assim com o modelo 

assistencialista vigente. 

A partir desta direção nacional, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

aprovou, por meio da Resolução CNAS º 145/2004, um novo texto para a Politica 

Nacional de Assistência Social – PNAS, que estabeleceu os eixos estruturantes para 

a implantação do SUAS no pais. Sua operacionalização e implantação se deu a partir 

da aprovação, pelo Conselho Nacional, da nova Norma Operacional Básica do 

SUAS (Resolução CNAS nº 130/2005) (COLIN, 2013 In: MDS 2013, p. 9). 

A PNAS, portanto, é resultado das deliberações da IV Conferência Nacional de 

Assistência Social, intencionando a materialização das diretrizes da LOAS, entendendo a 

Assistência Social como uma Política Social Pública integrante do Sistema de Proteção Social 

brasileiro como um dos pilares da Seguridade Social como afirma o MDS: 

A Política Nacional de Assistência Social ora aprovada expressa exatamente a 

materialidade do conteúdo da Assistência Social como um pilar do Sistema de 

Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social. 

Este é um momento histórico e assim devemos concebê-lo, ensejando todos os 

esforços na operacionalização desta política. Trata-se, portanto, de transformar em 

ações diretas os pressupostos da Constituição Federal de 1988 e da LOAS, por meio 

de definições, de princípios e de diretrizes que nortearão sua implementação, 

cumprindo uma urgente, necessária e nova agenda para a cidadania no Brasil (MDS, 

2004, p. 7). 

O MDS (2004) elucida, ainda, que: 

Contudo, a consolidação da assistência social como política pública e direito social, 

ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. A IV Conferência Nacional de 
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Assistência Social, realizada em dezembro/2003, em Brasília/DF, apontou como 

principal deliberação a construção e implementação do Sistema Único da 

Assistência Social – SUAS, requisito essencial da LOAS para dar efetividade à 
assistência social como política pública (MDS, 2004, p. 8). 

A PNAS (2004) e o SUAS (2005) constituíram-se, portanto, num avanço em prol 

da consolidação da Política de Assistência Social enquanto Política Pública não contributiva 

na perspectiva do direito de cidadania, rompendo com o clientelismo, patrimonialismo, 

coronelismo, históricos e até mesmo intrínsecos à administração pública brasileira. Além de 

se constituírem num contraponto e num esforço contra-hegemônico ao ideário neoliberal e o 

desajuste social propagando por este, em razão da imposição do ajuste fiscal, servil a 

reprodução ampliada do capital, sobretudo o especulativo financeiro. 

Contudo, Mota (2009) denuncia o avanço da mercantilização e privatização das 

políticas de Saúde e Previdência, enquanto que simultaneamente ocorre a ampliação da 

política de Assistência Social, onde esta, portanto, acaba por assumir a centralidade da 

Seguridade Social brasileira em substituição à Previdência, devido seu caráter contributivo, 

visto que na contemporaneidade vem ocorrendo a perda do vínculo empregatício acarretado 

pelo desemprego estrutural. O que, nas palavras da autora, constitui-se numa fratura da 

universalidade da Seguridade Social que deveria ser baseada no tripé das políticas de Saúde, 

Previdência e Assistência, onde esta última acaba transformando-se num fetiche de 

enfrentamento à desigualdade social, sobretudo pelo aumento exponencial dos programas de 

combate à pobreza. 

Neste sentido, Boschetti traz que: 

Para a efetivação da Assistência Social como política pública, contudo, é 

imprescindível sua integração e articulação à seguridade social e às demais políticas 

sociais. Por isso, a concepção de Assistência Social e sua materialização em forma 

de proteção social básica e especial (de média e alta complexidades), conforme 

previsto na PNAS/SUAS, requer situar e articular estas modalidades de proteção 

social ao conjunto das proteções previstas pela Seguridade Social. Dito de outro 

modo, a Assistência Social não pode ser entendida como uma política exclusiva de 

proteção social, mas deve-se articular seus serviços e benefícios aos direitos 

assegurados pelas demais políticas sociais, a fim de estabelecer, no âmbito da 

Seguridade Social, um amplo sistema de proteção social (BOSCHETTI10, 2005 apud 

CFESS, 2011, p. 7). 

De acordo com a PNAS (2004) e o SUAS a Assistência Social e as proteções 

afiançadas se subdivide em: 

 Proteção Social Básica: 

[...] tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

                                                             
10 BOSCHETI, Ivanete. O SUAS e a Seguridade Social. Caderno de Textos da V Conferência Nacional de 

Assistência Social. Conselho Nacional de Assistência Social. Brasília, 2005. 
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comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social 

decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos 

serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos - relacionais 
e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiências, dentre outras) (MDS, 2004, p. 27-28). 

 Proteção Social Especial de média complexidade: 

São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem 

atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos 

familiar e comunitário não foram rompidos. Neste sentido, requerem maior 

estruturação técnico-operacional e atenção especializada e mais individualizada, e, 
ou, acompanhamento sistemático e monitorado (MDS, 2004, p. 32). 

 Proteção Social Especial de alta complexidade: 

[...] são aqueles que garantem proteção integral – moradia, alimentação, 

higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem 

referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo 

familiar e, ou, comunitário (MDS, 2004, p. 32). 

Dito isto, o CFESS (2011) ressalta que “essas são situações que devem ser 

enfrentadas pelo conjunto das políticas públicas, a começar pela política econômica, que deve 

se comprometer com a geração de emprego e renda e distribuição da riqueza”. E mais, 

[...] à Assistência Social não se pode atribuir a tarefa de realizar exclusivamente a 
proteção social. Esta compete, articuladamente, às políticas de emprego, saúde, 

Previdência, habitação, transporte e Assistência, nos termos do artigo 60 da 

Constituição Federal. 

Se esta articulação não for estabelecida, corre-se dois riscos: o primeiro, de 

superdimensionar a Assistência Social e atribuir a ela funções e tarefas que 

competem ao conjunto das políticas públicas; e o segundo, de restringir o conceito 

de proteção social aos serviços sócioassistenciais; neste caso, o conceito de proteção 

social passa a ser confundido com a Assistência Social e perde sua potencialidade de 

se constituir em amplo conjunto de direitos sociais (CFESS, 2011, p. 9). 

 

2.2 – O SERVIÇO SOCIAL NA LUTA PELA AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS 

SOCIAIS 

O esforço contra-hegemônico despendido em prol da consolidação da Seguridade 

Social na perspectiva de direito de cidadania, sustentada no tripé das Políticas Sociais 

Públicas de Saúde, Previdência e Assistência Social, perpassa os espaços de controle social – 

Conselhos e Conferências – visto que estes se constituem em campos privilegiados para a 

defesa da Seguridade Social como prescrita na Constituição Cidadã de 1988. 

Dito isto, Bravo (2009) destaca que esses espaços foram propostos num contexto 

de mobilização da sociedade civil, durante o processo Constituinte e promulgação da 

Constituição de 1988, onde 

O controle social enquanto direito conquistado pela Constituição Federal de 1988, 

mais precisamente do princípio “participação popular”, pretende ampliar a 

democracia representativa para a democracia participativa, de base. Estão previstas 
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duas instâncias de participação nas políticas sociais: os conselhos e as conferências 

(BRAVO, 2009, p. 3). 

Porém, estes espaços foram implementados nos anos 1990 num cenário adverso 

de desregulamentação dos direitos sociais e, por isso, mais do que nunca os assistentes sociais 

devem buscar a ocupação desses espaços ante o avanço do desajuste social propagado pelo 

receituário neoliberal de desmonte dos direitos sociais através do Estado mínimo para o 

social, uma vez que de acordo com Behring 

[...] as políticas sociais e em especial as políticas de seguridade social – seu núcleo 

central – como principais empregadores dos assistentes sociais. Essa relação na 

verdade é antiga e remete às formas de enfrentamento da questão social – aqui 

compreendida como produto da subsunção do trabalho ao capital e das relações 

econômicas e políticas entre as classes sociais fundamentais (BEHRING, 2009, p.1) 

Neste sentido, Bravo (2009) afirma que: 

Os assistentes sociais podem ter uma dupla inserção nesses espaços: uma 

essencialmente política, quando participam enquanto conselheiros, e outra que 

caracteriza um novo espaço sócio-ocupacional, quando desenvolvem ações de 

assessoria aos conselhos ou a alguns de seus segmentos (usuários, trabalhadores e 

poder público) (BRAVO, 2009, p. 1). 

Ainda de acordo com Bravo 2009, 

Os conselhos são espaços paritários em que a sociedade civil (50%) e os prestadores 

de serviços públicos, privados e filantrópicos discutem, elaboram e fiscalizam as 

políticas sociais das diversas áreas: saúde, educação, assistência social, criança e 

adolescência, idoso, entre outras [...] As conferências são eventos que devem ser 

realizados periodicamente para discutir as políticas sociais de cada esfera e propor 

diretrizes de ação. As deliberações das conferências devem ser entendidas enquanto 

norteadoras da implantação das políticas e, portanto, influenciar as discussões 

travadas nos diversos conselhos (BRAVO, 2009, p. 4). 

Tem-se que ter clareza que esses espaços são contraditórios e terreno fértil para 

disputas de ideológicas antagônicas oriundas de projetos societários divergentes, onde são 

capazes de 

[...] abrigar experiências democráticas que propiciem o aprendizado de um tipo de 

socialização, o partilhamento de poder e a intervenção em processos decisórios. 

Mas, podem, também, alimentar vícios populistas e clientelistas no trato da coisa 

pública (IAMAMOTO11, 2002 apud BRAVO, 2009, p. 10-11). 

Em resumo, a atuação profissional nas instâncias públicas de controle 

democrático e junto aos movimentos sociais constitui-se num espaço fecundo que pode 

contribuir para o protagonismo dos atores coletivos, para o fortalecimento democrático nos 

processos decisórios que busquem a ampliação dos direitos sociais norteados pela 

                                                             
11

 IAMAMOTO, Marilda Villela. Projeto Profissional, Espaços Ocupacionais e Trabalho do Assistente Social 

na Atualidade. Atribuições Privativas do(a) Assistente Social em questão. Brasília: CFESS, 2002. 
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emancipação humana e, por conseguinte atuem no esforço contra-hegemônico de 

desresponsabilizacão do Estado frente às expressões da questão social. 
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CAPÍTULO III – RIO DAS OSTRAS E SUAS PARTICULARIDADES 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 

O município de Rio das Ostras está localizado na região conhecida como baixada 

litorânea, à aproximadamente 170km da cidade do Rio de Janeiro. Rio das Ostras ocupa uma 

área total de 229 quilômetros quadrados, correspondentes a 4,5% da área da Região das 

Baixadas Litorâneas. O município e composto por dois distritos: sede e Rocha Leão. E seus 

limites municipais são: Macaé, Oceano Atlântico e Casimiro de Abreu. Rio das Ostras dista 

nove quilômetros de Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, e desenvolve-se a 

partir da RJ-106, que corta a área urbana em duas partes, no sentido sul-norte, onde alcança 

Macaé. A RJ-162 estabelece a ligação com a BR-101, em Casimiro de Abreu, a oeste. A 

ferrovia Rio-Vitória passa pelo território municipal. 
12

 

Sua localização geográfica é fator extremamente relevante para o 

desenvolvimento de sua economia e o crescimento populacional do município. Sua 

proximidade com Macaé coloca o município no cenário petrolífero impactando em suas 

atividades econômicas, sociais e mercado de trabalho, uma vez que com a descoberta do 

petróleo na Bacia de Campos na década de 1970 e com a instalação do pólo petroquímico em 

Macaé, o município de Rio das Ostras começou a receber pessoas de diversas regiões do 

Estado e do País, que chegam em busca de oportunidades de trabalho no ramo petrolífero e  

passando a morar em Rio das Ostras, contribuindo desta forma para o seu  grande crescimento 

populacional, principalmente a partir da década de 1990, conforme apontado por Castro
13

 

(2003) 

Em termos de impacto direto da indústria do petróleo nessa região apenas Rio das 

Ostras parece sofrê-lo. Rio das Ostras é, por assim dizer, “o vizinho mais bonito” de 

Macaé. Rio das Ostras é uma cidade de pousadas, restaurantes, locais de diversão 

para turistas e casas de veraneio. Suas praias são agradáveis e relativamente bonitas. 

Já Macaé sempre foi uma cidade feia, quente e com um litoral sem nenhum atrativo. 

A consequência é que boa parte dos que trabalham durante a semana em Macaé 

preferem morar em Rio das Ostras. Isso provoca um aumento da demanda por 

residências em Rio das Ostras e intenso fluxo de tráfego diário entre as duas cidades.  
Além disso, a prefeitura de Rio das Ostras compete diretamente com Macaé na 

atração de empresas ligadas ao petróleo. O fato é que a fronteira municipal entre os 

2 municípios dista cerca de 15 minutos somente da cidade de Macaé. A Petrobrás 

escolheu o município de Macaé como sua sede e obriga seus fornecedores a não se 

                                                             
12  Informações obtidas no Estudo Socioeconômico do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e da Prefeitura 

Municipal de Rio das Ostras. 

13
 O Autor mencionado aparece na obra Projeto CTPETRO Tendências Tecnológicas como coordenador do 

projeto e da pesquisa, tendo como seus colaboradores especialistas: Alexandre Henriques Leal Filho e Agop 

Kayayan 
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fixarem a mais de 20-30 minutos da mesma. Isso permite, que Rio das Ostras faça 

como fez um distrito industrial na fronteira com Macaé e dispute com esta a atração 

de empresas usando benefícios fiscais como instrumento (CASTRO, 2003, p.14) 

 

O alto índice de crescimento populacional do município pode ser visto no gráfico 

abaixo: 

Gráfico 1 - Dados Populacionais de Rio das Ostras de 1996 - 2014 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio das Ostras (PMRO), 2014. 

 

A exploração do petróleo na região associada à proximidade que Rio das Ostras 

tem com Macaé, reconhecida como a capital do petróleo no Brasil, contribui para que haja 

grande migração de pessoas para Rio das Ostras em busca de emprego, impactado 

diretamente no desenvolvimento e crescimento o município conforme apontado por Marsico 

(2008). 

O desenvolvimento dessa atividade na região provocou uma transformação radical e 

rápida da estrutura produtiva e do mercado de trabalho, cujos impactos sociais e 

espaciais revelam-se particularmente desiguais, fazendo-se notar, ao mesmo tempo, 

o enriquecimento de parte da população e o afluxo de trabalhadores pobres sem 

qualificação; o surgimento de áreas de residência e de consumo de alto padrão social 

e a expansão de bolsões de pobreza; o aumento das desigualdades intra-regionais 

entre campo e cidade, e também entre centros urbanos mais ou menos inseridos na 

nova economia regional (MARSICO, 2008, p.33). 

Um crescimento populacional intenso e rápido influi diretamente no aumento da 

demanda por serviços públicos e políticas sociais. Embora os órgãos oficiais do município 

tentem escamotear a realidade em prol de midiaticamente vender a cidade como um eldorado, 

é possível, ao percorrer as ruas adjacentes à Rodovia Amaral Peixoto que corta a cidade, 

identificar a presença das grandes desigualdades sociais, um desenvolvimento urbano 
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desordenado, sem a devida infraestrutura de saneamento básico e, condições de vida precárias 

em determinados bairros, sobretudo os mais periféricos como Âncora e Cidade Praiana.  

Associamos tal fato às exigências do mercado de trabalho. O pólo petrolífero 

oferece muitos postos de emprego, contudo, é exigida qualificação profissional que muitas 

vezes as pessoas que migram para Rio das Ostras não possuem. Dessa forma, só lhes resta a 

opção de trabalhar de maneira informal ou ocuparem postos de trabalho que exijam menos 

qualificação profissional e consequentemente recebam menores salários. 

Considerando o fato de que o petróleo não é renovável, e que a finitude desse 

recurso irá comprometer seriamente o orçamento da cidade, uma vez que ainda ocupa posição 

considerável como fonte de receitas do município (mesmo que tenha deixado de ser a fonte 

principal de recursos do município). O poder público identificou a necessidade de o município 

investir em outras fontes de arrecadação própria, como no incentivo ao turismo tido como 

uma vocação literalmente natural da cidade, conforme citado abaixo: 

“A partir da Lei 9.478/97, mais do que qualquer outra atividade econômica e mais 

do qualquer outro instrumento – como a arrecadação de impostos, por exemplo – 

foram os royalties que se tornaram a principal fonte de renda para os municípios 

beneficiários. Com a preocupação com a questão da finitude destes recursos, as 

administrações municipais optaram pelo incentivo ao turismo, como estratégia de 
dinamização da economia. Sendo assim, foram realizadas obras de infra-estrutura 

com o objetivo de agregar à cidade e atrair pessoas e empreendimentos” (COSTA; 

COSTA; SILVA, 2013, p. 249)  

 
Sua limitação marítima contribui para o desenvolvimento turístico da região, uma 

vez que proporciona a exploração de suas praias propícias para banho, atraindo, assim, um 

grande fluxo de pessoas em épocas de alta temporada, principalmente no período 

compreendido entre dezembro e março, o que impacta diretamente na economia e nos 

serviços ofertados pelo município. 

Objetivando uma melhor exploração de seus recursos naturais, o município 

investiu na urbanização e reurbanização da orla de algumas praias, e vem trabalhando com 

campanhas publicitárias no sentido de fazer com que seus 28 km de orla sejam conhecidos 

pontos turísticos
14

. 

 Mesmo diante de uma aparente beleza e dos adjetivos propagandeados pela mídia 

e pelo poder público, os turistas e moradores do município ainda se deparam com muitas 

dificuldades para usufruírem ou acessarem os supostos “bens” alardeados pela mídia local,  

                                                             
14 As campanhas publicitárias de divulgação dos pontos turísticos do município são realizadas através de vídeos 

institucionais apresentados no decorrer da realização dos de grandes eventos, divulgação em eventos de turismo 

em outros municípios, distribuição folders, outdoors e no site oficial da prefeitura do município. 
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pois o crescimento acelerado somado a ausência de investimentos do poder público desvelam 

problemas em serviços como transporte, iluminação, saneamento, saúde, segurança que 

podem ser facilmente detectadas por quem circula pelo município. 

 Além das praias, o poder público municipal vem incentivando o turismo eco-

rural, além de ter criado - mesmo na área urbana - espaços que apresentam e representam a 

fauna e a flora brasileira (Parque dos Pássaros e o Parque Municipal) além de ter adotado a 

prática de realização de caminhadas ecológicas. 

Também pode ser observado o esforço de inserir Rio das Ostras como cidade 

atuante na pratica de eventos ciclísticos em níveis estadual, nacional e mundial, uma vez que 

desde 2013 vem ocorrendo vários eventos da modalidade na cidade, o que contribui para a 

economia do setor hoteleiro.  

Ainda objetivando o incentivo ao comércio e a prestação de serviços no 

município, o poder público municipal criou um calendário oficial de eventos variados, tendo 

como seus dois principais eventos turísticos o festival de Jazz e Blues conhecido 

internacionalmente como um dos melhores do gênero na América Latina e, o Encontro de 

Motociclistas, o Ostracycle, que atraem um número considerável de turistas que normalmente 

atingem índices de ocupação superior a 80% nos hotéis e pousadas e, com isso movimentando 

a economia local em meses de inverno, claramente intencionado manter um calendário 

turístico no município durante todo o ano e não só no verão, mantendo estável o fluxo de 

turistas, bem como o de receita para o município.  

Tais eventos são aparentemente benéficos para empresários de alguns setores, e 

alguns segmentos de trabalhadores como vendedores ambulantes, funcionários e proprietários 

de restaurantes e setor hoteleiro e de comércio em geral, visto que atraem turistas com 

relevante poder aquisitivo movimentando a economia local. 

A influência da mídia e as propagandas realizadas pelo município e fora dele 

atraem muitos turistas e muitas vezes os levam a crer que o município é um ótimo lugar para 

se viver. O que não é divulgado são as dificuldades existentes nos serviços públicos e as 

expressões da questão social presentes no município.  

Essa imagem “negativa” do município tende a ser mascarada pela mídia e por seus 

controladores através de belas fotos, vídeos e matérias jornalísticas. Pois a exposição de uma 

realidade de desigualdade e exploração não condiz com a imagem necessária para atrair 

grandes investidores. 

Como já mencionado antes, o crescimento populacional traz a necessidade de 

constante ampliação de serviços públicos, pressionando a ampliação da rede de atendimento 
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em diversas áreas. Como por exemplo, na área de educação pública o município conta com 04 

creches, 41 unidades escolares que atendem a educação infantil e ensino fundamental e dentre 

estas 01 unidade que atende ao ensino médio. Por parte do estado, existem 04 unidades de 

ensino presencial que atende ao ensino médio e 01 de ensino semipresencial. 

A demanda por matriculas escolares no município cresce na mesma proporção de 

sua população, conforme demonstra os quadros abaixo: 

Quadro 1 - Unidades escolares, professores, matrículas e indicadores – Ensino Fundamental – Rede municipal – 2007 a 2012. 

Ano 
Nº de 

Unidades 
Nº de 

professores 
Nº de 

matrículas 

Rateio alunos/ 
professor no 

município 

Rateio alunos/ 
professor no 

estado 

07  27 497 11.497 23,1 21,0 

08  32 575 12.789 22,2 20,5 

09  35 511 13.659 26,7 24,2 

10  37 537 14.132 26,3 23,3 

11  36 561 14.526 25,9 25,7 

12  36 596 15.226 25,5 24,5 

Fonte: Estudo sócio econômico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – 2013. 

 

Mesmo considerando que os dados do estudo do Tribunal de Contas estejam 

desatualizados, uma vez que o estudo não é realizado anualmente, podemos constatar o 

crescente aumento de matriculares escolares no ensino fundamental municipal o que levou a 

necessidade de construção de novas escolas. 

O mesmo ocorre em relação aos equipamentos de atendimento a saúde. O 

município conta atualmente com os seguintes prestadores de serviços, segundo site oficial da 

prefeitura municipal: 

Quadro 2 – Rede de atendimento de saúde.  

Unidade Quantidade 

Hospital Municipal 01 

Pronto Socorro 01 

Farmácia Municipal 01 

Posto de Saúde da Família 04 

Centro de Saúde  02 

Posto de Saúde  06 

Centro de Reabilitação 02 

Coordenação de Vigilância em Saúde 01 

Coordenação de Controle, Avaliação e Auditoria 01 

Centro de Atenção Psicossocial 01 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio das Ostras (PMRO), 2014. 
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Mesmo não constando no banco de dados da prefeitura, devido a falta de 

atualização, foram inaugurados no ano de 2014 duas unidades de saúde. Um posto de saúde 

da família no bairro Nova Esperança e uma clínica da família no bairro Âncora, além de se 

encontrar em construção um novo posto de saúde no bairro Cidade Beira Mar.  

Cabe ressaltar que no que tange o atendimento em saúde, não há no município 

nenhuma unidade estadual, nem tão pouco federal. 

O município de Rio das Ostras apesar de seu grande crescimento pode ser 

considerado um município relativamente novo. Sua emancipação político administrativa 

ocorreu em 10 de abril de 1992. Antes dessa data Rio das Ostras fazia parte do município de 

Casimiro de Abreu. 
15

 

Em 22 anos de emancipado, somente três pessoas ocuparam o cargo de prefeito 

municipal, sendo o primeiro o Sr. Claudio Ribeiro
16

 com mandato até 1996, o Sr. Alcebíades 

Sabino no período de 1997 a 2004 (dois mandatos consecutivos), Sr. Carlos Augusto, seu 

sucessor, de 2005 a 2012 e atualmente o poder retornou ao Sr. Alcebíades Sabino para um 

mandato de 2013 a 2016. 

Diante de tal fato, é facilmente identificável que o poder político no município 

está concentrado nas mãos de um pequeno grupo, sem grandes mudanças no modo de 

governar e que possuem fortes traços de clientelismo e coronelismo. 

Esse rodízio político tem priorizado claramente os interesses do capital privado. 

Exemplo disso pode ser observado nos incentivos dados para instalações de grandes empresas 

privadas com a construção da Zona Especial de Negócios nas proximidades da divisa com o 

município de Macaé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Não foi possível se aprofundar nas particularidades que envolveram todo o processo de emancipação, pois 

apesar do esforço para coletar dados, não há maiores detalhes sobre o processo que levou ao plebiscito e 

posteriormente à emancipação. 

16 Assassinado, assumiu a prefeitura a então vice-prefeita Srª Tereza. 
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Foto panorâmica da Zona Especial de Negócios (ZEN) 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, 2014. Disponível em: http://www.riodasostras.rj.gov.br/zona-

especial-de-negocios.html 

“A Zona Especial de Negócios (ZEN), uma área com um milhão de metros 

quadrados, possui 29 empresas em atividade. 

A atual administração investiu mais de R$ 15 milhões em obras de infra-estrutura 

com pavimentação, redes de abastecimento de gás natural, água, sistema de 

esgotamento sanitário, energia elétrica, telefonia e drenagem de águas pluviais. O 

objetivo da ZEN é ordenar as atividades empresariais, industriais de produção, bens 

e serviços para que as áreas residenciais e turísticas do município não sofressem o 

impacto da industrialização e crescimento local. Dessa forma, a população continua 
tendo qualidade de vida, o turista possui belas paisagens preservadas e o empresário 

uma área infra-estruturada” (PMRO,2014) 

A afirmação acima busca justificar os gastos em favor do desenvolvimento do 

capital, enquanto que ao percorrer as ruas dos bairros periféricos, onde na realidade residem a 

maior parte da população é possível constatar a ausência de estruturas urbanas básicas às 

necessidades humanas, como água potável, iluminação pública, pavimentação e saneamento 

básico. 

Também ocorrem frequentemente em meses de alta temporada (verão) a falta de 

água potável nas residências, fazendo que os moradores tenham que recorrer ao uso de água 

de poços artesianos ou compras de caminhões pipa para suprirem suas necessidades básicas 

de higiene. 

Essa realidade confrontada com a arrecadação milionária do município nos leva 

questionar a utilização dos recursos públicos, em prol de que ou de quem estão sendo 

utilizados? 

Esse questionamento fica ainda mais evidente quando analisamos o montante de 

recursos financeiros recebidos pelo município mesmo em um período em que a mídia local 

informa grande queda de arrecadação. 
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De acordo com o site oficial da prefeitura no portal da transparência somente no 

período de janeiro a outubro de 2014, o município obteve a seguinte arrecadação: 

Quadro 3 – arrecadação do município no período compreendido entre janeiro e outubro de 2014. 

Descrição Arrecadação Bruta 

Deduções das Arrecadações 
Arrecadação 

Líquida FUNDEB Demais 

 Receita Tributária R$ 107.882.495,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 107.882.495,52 

 Receitas de 

Contribuições 

R$ 854.970,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 854.970,03 

Receita Patrimonial R$ 9.845.656,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.845.656,03 

Receita de Serviços R$ 289.161,01 

 
 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 289.161,01 

Transferências 

Correntes 

R$ 447.835.895,45  R$ 22.874.617,72 R$ 0,00 R$ 424.961.277,73 

 Outras Receitas 

Correntes 

R$ 10.667.420,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.667.420,98 

Total do período R$ 577.375.599,02 R$ 22.874.617,72 
  

R$ 0,00 R$ 554.500.981,30 

FONTE: Portal da Transparência – PMRO, 2014. 

 

Diante de uma arrecadação vultosa, que nos dez primeiros meses do corrente ano 

ultrapassa a casa de meio bilhão de reais, fica difícil concordar com os sucessivos cortes de 

gastos públicos justificados pelo atual governo como sendo em consequência da falta de 

recursos. 

   

3.2 - A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

SUA OPERACIONALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 

Com o grande crescimento populacional, ocorre por consequência o aumento da 

demanda por atendimento social. Nos últimos anos foi possível visualizar na cidade o 

crescimento de uma população em situação de vulnerabilidade social e de pessoas que 

precisam acessar seus direitos sociais para viver com dignidade. Diante dessa realidade o 

poder público municipal vem ampliando sua rede de atendimento em serviços de políticas 

sociais, buscando fortalecer o combate às expressões da desigualdade social tão presentes no 

município. 
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Essa expansão da assistência social, porém, não faz de Rio das Ostras uma 

exceção no âmbito nacional, visto que Mota (2009) denuncia que as políticas que integram a 

seguridade social brasileira se conformam em uma unidade contraditória, onde avançam a 

mercantilização e privatização das políticas de Saúde e Previdência, enquanto que devido a 

sua condição não contributiva, a política de Assistência Social se amplia assumindo a 

centralidade da Seguridade Social brasileira e, nas palavras da autora, transformando-se num 

fetiche de enfrentamento à desigualdade social. 

Essa expansão ocorre também como diretriz do Governo Federal através do 

SUAS demandando comprometimento por parte da categoria, como elucida o Conselho 

Federal de Serviço Social (CFESS), a saber: 

A expansão da política de assistência social vem demandando cada vez mais a 

inserção de assistentes sociais comprometidos/as com a consolidação do Estado 

democrático dos direitos, a universalização da seguridade social e das políticas 

públicas e o fortalecimento dos espaços de controle social democrático. Isso requer 

o fortalecimento de uma intervenção profissional crítica, autônoma, ética e 

politicamente comprometida com a classe trabalhadora e com as organizações 

populares de defesa de direitos (CFESS, 2009, p. 4) 

  

De acordo com dados da prefeitura de Rio das Ostras, atualmente o município 

conta com os seguintes equipamentos de atendimento social, compondo a rede municipal de 

assistência social: 

Quadro 4 – rede municipal de assistência social 

EQUIPAMENTO HORARIO DE FUNCIONAMENTO 

Secretaria de Bem-Estar Social   08 às 17h 

Abrigo Municipal  24h 

Casa da Mulher  08 às 17h 

CIC I - Ernestina Jorge Pereira  08 às 22h 

CIC II - Dr.Gilberto S. Barcellos  08 às 22h 

CIC III - Profª Neli Tâmara Luiz  08 às 22h 

Conselho Tutelar   08 às 17h 

Conselho Municipal de Assistência Social  08 às 17h 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 
08 às 17h 

Conselho Municipal de Direitos do Idoso   08 às 17h 

CRAS Central   08 às 17h 

CRAS Norte   08 às 17h 

CRAS Sul   08 às 17h 

CRAS Rocha Leão   08 às 17h 

Casa da Criança Cidade Praiana  07:30 às 12:30 / 12:00 às 17:30 

Casa da Criança Âncora I  07:30 às 12:30 / 12:00 às 17:30 

Casa da Criança Âncora II  07:30 às 12:30 / 12:00 às 17:30 

Casa da Criança Liberdade  07:30 às 12:30 / 12:00 às 17:30 

Unidade de Atendimento de Cantagalo  08 às 17h 

Centro do Idoso  08 às 17h 

CREAS  08 às 18h 

Fonte: PMRO, 2014. 



47 

 

A Secretaria Municipal de Bem Estar Social (SEMBES), segue as recomendações 

do Ministério do Desenvolvimento Social no que se refere à implantação dos CRAS, 

possuindo Centros de Referência no centro urbano do município nos bairros Âncora, Nova 

Cidade e Cidade Praiana, além um na localidade de Rocha Leão, cumprindo a recomendação 

abaixo: 

Cada município deve identificar o(s) território(s) de vulnerabilidade social e nele(s) 

implantar um CRAS, a fim de aproximar os serviços oferecidos aos usuários. O 

CRAS deve ser instalado próximo ao local de maior concentração de famílias em 

situação de vulnerabilidade, conforme indicadores definidos na NOBSUAS – Norma 

Operacional Básica/2005 (MDS, 2014). 

Desta forma, justifica-se a localização dos CRAS existentes no município, uma 

vez que são próximos a áreas que apresentam características de grande parcela da população 

vivendo em condições de vulnerabilidade social. 

Dentre alguns dos elementos de vulnerabilidade, a NOBSUAS aponta questões 

relacionadas à precariedade de infra-estrutura; presença de crianças e adolescentes, 

idosos e pessoas com deficiência em famílias com renda até meio salário mínimo, 

responsáveis analfabetos ou com baixa escolaridade e mulheres chefes de famílias 

sem cônjuge, famílias com responsáveis desempregados, família em situação de 
trabalho infantil ou com presença de crianças e adolescentes em idade escolar 

obrigatória fora da escola, dentre outros (MDS, 2014). 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) fica situado 

nas proximidades do centro da cidade. Até o ano de 2013 funcionava no mesmo local da 

Secretaria de Bem Estar Social, passando a ter sede própria em 02 de agosto 2013, quando a 

partir de então ampliou seu atendimento. Sua atual localização também atende as 

recomendações do MDS. 

Municípios ou DF com uma Unidade CREAS: localização da Unidade 

preferencialmente em área central, com facilidade de acesso e maior circulação da 

população, e/ou em localidade estratégica para facilitar a articulação com a rede 

(CRAS, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, etc.) e a própria circulação da família” 

(MDS, 2014). 

No período de inauguração da atual sede do CREAS, a prefeitura divulgou através 

de seu portal algumas informações sobre os atendimentos que já eram realizados até aquela 

data e alguns dos serviços que seriam ofertados, conforme mencionado abaixo: 

Atualmente, os serviços do Creas beneficiam 150 famílias. A equipe conta com 16 

pessoas, incluindo um advogado, para prestar orientação jurídica, assistentes sociais, 

psicólogos, educadores sociais e agentes administrativos. No local também vão 

funcionar oficinas de artesanato e socioeducativas. Entre os atendidos estão vítimas 
de violências física, sexual, psicológica e negligência, além dos que são afastados do 

convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção e quem enfrenta 

situação de rua, discriminação em decorrência da orientação sexual ou raça (PMRO, 

2013). 
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Também são realizadas abordagens ou atendimentos por demandas espontâneas a 

moradores em situação de rua, buscando levar a essas pessoas sua cidadania. Após a 

abordagem inicial são realizados os diversos encaminhamentos se necessários, sejam a outros 

órgãos de assistência, justiça, mercado de trabalho, dentre outros. No espaço do CREAS eram 

fornecidas as refeições e local para higiene pessoal de pessoas em situação de rua, 

influenciando diretamente em suas condições de saúde e bem estar, porém esse serviço passou 

a ser realizado em outro local, ainda que de forma provisória (sic entrevistadas 01 e 02). 

A interatividade existente entre o CREAS e os demais órgãos públicos, possibilita 

que os usuários possam superar suas dificuldades de acesso aos direitos de cidadania. 

O Abrigo Municipal é um equipamento de proteção especial de alta complexidade 

e se constitui no local onde são atendidas crianças e adolescentes afastadas provisória ou 

definitivamente de seus familiares em função de ocorrências de maus tratos, abuso ou suspeita 

de abuso sexual, abandono ou outras que por ventura tenham cerceado algum dos direitos 

estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas crianças e adolescentes 

normalmente são referenciadas pelos órgãos de proteção a criança e adolescente ou ainda 

pelos profissionais que atendem nos CRAS e no CREAS, com acionamento e 

acompanhamento do Conselho Tutelar. 

A Casa da Mulher é um equipamento de proteção social de média complexidade e 

se constitui no local onde são atendidas as mulheres vitimas de violência doméstica, seja 

física ou psicológica. No setor são oferecidos atendimentos social, psicológico e jurídico às 

vítimas. São realizadas as orientações e encaminhamentos pertinentes a cada caso. 

 

3.3 - A INSERÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 

A Secretaria Municipal de Bem Estar Social, é o órgão máximo gestor das 

Políticas de Assistência Social no âmbito municipal. Seguindo a inabalável tradição política 

do município desde a sua emancipação, tem como Secretária e principal gestora a Srª 

Rosineide dos Santos, primeira-dama do município. No período de 2004 a 2012 teve como 

secretária a Srª Marcia, também primeira-dama, com formação acadêmica em Biologia (sic 

entrevistado 03) e sua antecessora Rosângila Costa dos Santos , também, não fugiu a tradição 

do primeiro-damismo. 

Atualmente, como já foi dito, encontra-se a frente da Secretaria a, também, esposa 

do atual prefeito, com formação acadêmica em administração de empresa (sic entrevistada 04) 
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e tendo como Subsecretário o Sr. Rosenildo. O Subsecretário já atuou no município como 

vereador e concorreu à vereança nas eleições de 2012, porém não obtendo a votação 

necessária para que garantisse sua cadeira na Câmara Municipal, entretanto devido a arranjos 

e compromissos políticos com viés clientelista assumiu a função se subsecretário de Bem 

Estar Social. 

Diante do exposto, notamos que os maiores cargos de gestão da Política de 

Assistência do município são direcionados a pessoas que possuem alguma ligação político-

partidária com o atual prefeito em detrimento formação acadêmica relacionada à área ou 

conhecimento específico de gestão de Políticas Públicas. 

Tal fato pode ser analisado sob a perspectiva de confronto com o proposto pela 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS em seu capítulo 2, item 6: 

“De acordo com as atribuições dos diferentes níveis de gestão do SUAS, definidas 

na NOB/SUAS, compete a cada uma delas contratar e manter o quadro de pessoal 

qualificado academicamente e por profissões regulamentadas por  Lei, por meio de 

concurso público e na quantidade necessária à execução da gestão e dos serviços 

socioassistenciais, conforme a necessidade da população e as condições de gestão de 

cada ente” (NOB-RH/SUAS, 2006). 

Uma vez que no âmbito da gestão municipal nem sempre estão lotados 

profissionais qualificados academicamente ou ainda admitidos via concurso público, essa 

inserção de profissionais no âmbito de gestão de políticas socioassistenciais pode vir a 

interferir na compreensão, administração e execução de tais políticas.  

Também podemos problematizar tal questão referente à gestão das políticas 

sociais no município ao confrontarmos os sujeitos gestores com a Lei de Regulamentação o 

da Profissão de Assistente Social no texto dos artigos abaixo: 

“Art. 3º A designação profissional de Assistente Social é privativa dos habilitados na 

forma da legislação vigente.  

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social:  

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 

administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 

populares;  

II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam o 

âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil;  
III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 

população” (Lei 8662/1993) 

 

 A partir dos artigos acima fica explicita a competência técnica do assistente social 

para atuar na gestão de programas, projetos e equipamentos que atuam a prestação de serviços 

socioassistenciais em detrimento do que ocorre no município em voga. 

Na tentativa de desvelar e compreender o funcionamento da gestão das políticas 

socioassistenciais no município de Rio das Ostras foram realizadas algumas entrevistas com 
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quatro Assistentes Sociais que atuam na gestão da Política de Assistência Social no 

município. Onde todos os profissionais envolvidos na pesquisa atuam ou já atuaram na gestão 

de projetos, programas, coordenação de proteção básica e especial e em equipamentos de 

proteção básica e/ou especial. 

A partir das informações colhidas foi possível adquirir conhecimento sobre a 

dinâmica de funcionamento da Política de Assistência no município, e a forma como esses 

profissionais se inseriram em tal contexto, conforme narrativa a seguir. Para tanto, será 

realizado uma síntese do cruzamento das informações obtidas nas entrevistas que possibilitem 

uma compreensão sobre a realidade da gestão da Política de Assistência, respeitando o sigilo 

e, por conseguinte o anonimato dos entrevistados. 

Inúmeras dificuldades se apresentaram para a execução das entrevistas. A 

primeira delas foi o restrito universo de possíveis entrevistados, visto que o número de 

assistentes sociais nas instâncias e equipamentos da gestão da política de assistência é 

consideravelmente pequeno. Outro ponto foi a dificuldade de acesso aos profissionais devido 

à carga excessiva de trabalho, onde cheguei a visitar três vezes uma mesma instituição em 

prol da realização da entrevista com uma determinada profissional e somente na quarta vez é 

que obtive êxito. Cheguei a pensar que a profissional em questão poderia, inclusive, estar 

evitando conceder a referida entrevista com receio de se comprometer. Porém, devido à 

espontaneidade da referida durante a entrevista, que apesar de sucinta demorou mais de uma 

hora, a suspeita de escapismo se esvaiu. 

No que tange o tempo discorrido em cada entrevista, cabe ressaltar que mesmo 

sendo uma entrevista aberta, simples e objetiva, todas elas se desenvolveram em mais de 

trinta minutos, onde, por exemplo, foi recorrente a constatação de que nenhum dos 

profissionais consideraram que a graduação os preparou para o âmbito da gestão e, neste 

sentido quase todos buscaram pós-graduação relacionadas à área, onde duas profissionais 

estão cursando juntas pós-graduação em Gestão Pública. 

 Ao sair a campo para pesquisa, a procura de profissionais de Serviço Social que 

atuem na gestão de projetos, programas ou equipamentos que compõem a rede de proteção 

social do município constatou-se, como já foi dito, que poucos profissionais ocupam o espaço 

da gestão. Como base, podemos citar o fato de que dos quatro CRAS existentes no município 

apenas um é gerido por profissional técnica de Serviço Social e a aproximadamente um mês, 

dois são geridos por profissionais formadas em Pedagogia e uma com formação em Biologia. 

Já a Casa da Mulher e Abrigo Municipal, dois dos três equipamentos que compõem a rede de 
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proteção especial do município, são coordenados por dois profissionais sem formação 

acadêmica. 

 Sintetizando as informações coletadas junto aos entrevistados no que se refere ao 

seu entendimento sobre gestão/administração, chegou-se ao consenso de que os profissionais 

possuem uma visão de que atuar na gestão é um processo complexo que envolve não só as 

questões burocráticas, as legislações vigentes e suas constantes mudanças, como também a 

necessidade de gerir conflitos institucionais, profissionais e pessoais. Exige que o profissional 

possua o conhecimento teórico e prático, para que possibilite uma análise da realidade e que 

possa junto com seus colaboradores pensar, organizar e sistematizar projetos e planos que 

contemplem as necessidades e demandas socioassistenciais do município de acordo com o 

que às leis normatizam. Esse trabalho exige dos profissionais articulação com os profissionais 

de sua secretaria, bem como com outros profissionais de outras instituições que compõem a 

rede de atendimento aos usuários, por vezes formando uma equipe multidisciplinar. 

 A mediação de conflitos institucionais e pessoais adquire grande relevância no 

contexto de gestão uma vez que requer a habilidade de se estabelecer o dialogo entre a 

instituição, os serviços, os profissionais, os diferentes níveis de gestão, priorizando a garantia 

de um atendimento qualificado, organizado, sistematizado, norteado pela busca da efetivação 

e ampliação dos direitos sociais. Um limitador explicitado de forma recorrente nas entrevistas 

foi o fato de instâncias superiores da gestão serem ocupadas por profissionais que não são 

Assistentes Sociais, como no caso da Secretária de Bem Estar Social o que causa alguns 

conflitos, inclusive éticos. 

 O diagnóstico contento a identificação das principais demandas de cada setor e a 

sistematização das informações, bem como seu compartilhamento entre gestor e profissionais 

executores irão dar suporte para possíveis negociações, ajustes e ampliações dos serviços 

ofertados. 

A inserção desses profissionais em cargos de gestão, segundo todos os 

entrevistados, se deu devido a sua atuação profissional qualificada, seus conhecimentos 

específicos e também, obviamente, pelo bom relacionamento político com o poder executivo. 

Embora, de acordo com os entrevistados terem sido reconhecidas suas qualificações técnicas 

como forma de inserção nos espaços de gestão por eles ocupados, tais cargos de gestão são 

cargos políticos, ficando a critério do poder executivo local a escolha dos profissionais que 

irão ocupá-los. Esse fato implica numa seleção, por vezes, a revelia das qualificações técnicas 

desejáveis para tal, exemplo disso é o caso da atual ocupante do maior cargo da gestão da 

Política de Assistência municipal, cuja formação acadêmica em administração de empresas, a 
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priori, faz com que ela tenha análises, interpretações e posicionamentos político-ideológicos 

conflitantes e até antagônicos ao do Serviço Social. 

 No nosso entendimento, essa forma de inserção em cargo de gestão, via critérios 

políticos, afeta a autonomia do profissional do assistente social seja na execução final ou 

também na gestão, pois em muitos momentos ele terá de ceder aos ditames de um superior 

hierárquico leigo. Fato este que a entrevistada 01 descreveu como sendo momentos em que 

ela “tem que dar um passo para trás para depois dar dois para frente”.  Em outros momentos 

os profissionais que estão no âmbito da gestão, devido o seu olhar diferenciado sobre 

determinada questão, adquirido no processo de sua formação acadêmica, se vê impelido a 

orientar o gestor leigo, o que muitas vezes gera conflitos, fato relatado pelas entrevistadas 02 

e 04. 

 Dentre os entrevistados apenas o 03 mencionou os conflitos que já passou com 

seus superiores, os quais limitam a autonomia profissional. Seja por desconhecimento técnico 

ou ainda por divergências de opiniões políticas, ao ponto de que o entrevistado fosse retirado 

de sua função de gestor e até mesmo ter se afastado do trabalho no município por sete anos.  

 As limitações encontradas pelos gestores convergem basicamente para quatro 

pontos em comum:  

 O primeiro está ligado diretamente à burocracia que perpassa o serviço público. 

Os prazos, documentos e exigências para a compra de determinados materiais necessários 

para ofertar os serviços, assim como uma necessidade diária de se atualizar nas mais diversas 

legislações administrativas e orçamentárias.  

   O segundo ponto em comum está relacionado ao déficit de profissionais técnicos 

para atender, acompanhar e sistematizar as informações sobre os atendimentos e serviços 

ofertados, uma vez que a demanda no município de Rio das Ostras é crescente e o corpo 

técnico está aquém do necessário para atender a demanda. Embora tenham sido realizadas 

algumas contratações de assistentes sociais recentemente, o número ainda é insuficiente para 

suprir as necessidades de trabalho. Dito isto, cabe ressaltar que também foi relatado por todos 

os entrevistados que o número de profissionais concursados, já há alguns anos, é inferior aos 

profissionais com vínculo através de contratados temporários, o que corrobora com a 

contemporânea precarização das relações de trabalho tão debatida e explicitada na academia, 

como também limita ainda mais a autônima profissional, visto que seu vínculo pode ser 

desfeito no primeiro conflito, fato este que entrevistado 03 disse ter ocorrido há pouco tempo 

com uma profissional, cujo parecer técnico por ela elaborado desagradou a alguém do auto 

escalão da gestão. 
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O próprio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no texto da 

PNAS, denuncia que essa precarização do trabalho atinge todos os níveis da administração, a 

saber: 

Como conseqüência da concepção de Estado mínimo e de política pública restritiva 

de direitos, deu-se a precarização do trabalho e a falta de renovação de quadros 

técnicos, criando enorme defasagem de profissionais qualificados; com um enorme 

contingente de pessoal na condição de prestadores de serviços, sem estabilidade de 

emprego, sem direitos trabalhistas e sem possibilidade de continuidade das 

atividades. Essa é uma realidade geral, encontrada tanto em nível nacional, estadual 

e municipal. (MDS, 2004, p. 9). 

 O terceiro está relacionado com o exercício de uma autonomia relativa 

influenciada tanto pelo o que acabou de ser exposto acima como, também, pelas questões 

político-partidárias, pela cultura política local, pelo aumento da demanda por atendimento 

socioassistencial, pela deficiência ou ausência de recursos materiais ou institucionais e, pela 

necessidade de ampliação da rede de atendimento, por exemplo, a entrevistada 01 afirmou que 

o CRAS Central está sobrecarregado pelo extenso território que abrange e, por conseguinte 

um excessivo número de famílias referenciadas, sendo necessário de acordo com a mesma a 

implantação de um outro CRAS dividindo aquele território. O que ainda não foi efetuado a 

contragosto da sua intenção enquanto profissional e gestora. Todas essas particularidades 

influenciam diretamente no trabalho desse profissional que vê sua autonomia ser limitada por 

suas condições objetivas de trabalho. 

 O quarto e último ponto em comum em relação aos limites e também dificuldades 

encontrados para atuar na área da gestão está relacionado com a necessidade de uma constante 

atualização teórica sobre as legislações que envolvem a Política de Assistência. Não basta 

somente ser o profissional executor das políticas sociais, é necessário compreender todo o seu 

funcionamento, as legislações que a amparam, o processo administrativo que envolve sua 

implementação, custos e, também, a necessidade de envolver todos os outros profissionais no 

processo de gestão estimulando a compreender sua atuação além do atendimento ao usuário 

em si, mas também nas implicações e resultados que esse atendimento pode gerar. 

Ressaltaram ainda que ao assumirem o cargo de gestão tiveram dificuldades para realizar essa 

nova função, uma vez que se sentiam despreparados por sua formação acadêmica, que se 

aprofunda mais na prática do serviço social, na parte teórica sobre a construção das políticas 

de assistência e na compreensão da realidade de forma crítica, mas que deixa uma lacuna no 

que se refere à prática da gestão e administração e suas particularidades burocráticas, fato que 

levou a alguns dos entrevistados (01,02 e 03) a recorrerem à pós graduação em gestão pública. 
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 Os entrevistados de forma unânime expuseram que é de extrema relevância que os 

profissionais de Serviço Social assumam postos de gestão de políticas públicas, uma vez que 

esses profissionais em sua formação acadêmica adquirem um olhar diferenciado sobre as 

expressões da questão social, tão presentes no cotidiano profissional. Além de sua forma 

crítica de reconhecer a realidade de seus usuários, há também seu compromisso ético político 

com a defesa dos direitos e com a classe trabalhadora. O Assistente Social, devido a sua 

formação, possui uma compreensão mais aprofundada sobre as demandas e necessidades 

postas pela população usuária, e compreende, também pelo mesmo motivo, que as expressões 

da questão social são intrínsecas a sociedade capitalista, conseguindo assim ultrapassar as 

cortinas de fumaça do senso comum e fugir da culpabilização do indivíduo, sobretudo em 

tempos de desemprego estrutural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo norteador apreender o contexto histórico e 

as relações de poder que permeiam a efetiva participação dos assistentes sociais na 

administração/gestão da Política Pública de Assistência no Município de Rio das Ostras. 

Para tanto, fez-se necessária à compreensão da essência da administração através 

do exercício de abstração de seus determinantes sócio-históricos, onde de acordo com Paro 

(2006, p.18), “a administração é a utilização racional de recursos para a realização de 

fins determinados”, a fim de que pudéssemos compreender que apesar de não possuir uma 

valoração inata, nem tão pouco universal por ser socialmente construída, a administração 

pode e é utilizada como instrumento capitalista de dominação.  E a partir daí enveredarmos 

pelo processo desenvolvimento da administração pública no Brasil, desvelando como 

diferentes estruturas de dominação e suas respectivas organizações administrativas alijaram as 

classes subalternas do poder e da participação na construção das Políticas Sociais Públicas, 

sobretudo até a década de 1980 e o marco constitucional, fruto de um amplo processo de 

mobilização popular em que a categoria fez-se presente, que elevou a assistência social de 

política de governo até então marcada pela caridade, filantropia e pelo favor, possuindo, 

portanto, um forte viés clientelista, ao reconhecimento como uma política social pública, 

como direito de cidadania e como um dos pilares da Seguridade Social. 

Dito isto, cabe ressaltar, ainda que resumidamente, que a luta pela efetivação da 

Seguridade Social não se esgotou com a promulgação da supracitada Constituição Federal, 

onde Mota (2009) denuncia o avanço da mercantilização e privatização das políticas de Saúde 

e Previdência, enquanto que simultaneamente ocorre a ampliação da política de Assistência 

Social, onde esta, portanto, acaba por assumir a centralidade da Seguridade Social brasileira 

em substituição à Previdência, devido seu caráter contributivo, visto que na 

contemporaneidade vem ocorrendo a perda do vínculo empregatício acarretado pelo 

desemprego estrutural. O que, nas palavras da autora, constitui-se numa fratura da 

universalidade da Seguridade Social que deveria ser baseada no tripé das políticas de Saúde, 

Previdência e Assistência, onde esta última acaba transformando-se num fetiche de 

enfrentamento à desigualdade social, sobretudo pelo aumento exponencial dos programas de 

combate à pobreza. 

Neste sentido, Boschetti traz que: 

Para a efetivação da Assistência Social como política pública, contudo, é 

imprescindível sua integração e articulação à seguridade social e às demais políticas 
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sociais. Por isso, a concepção de Assistência Social e sua materialização em forma 

de proteção social básica e especial (de média e alta complexidades), conforme 

previsto na PNAS/SUAS, requer situar e articular estas modalidades de proteção 

social ao conjunto das proteções previstas pela Seguridade Social. Dito de outro 

modo, a Assistência Social não pode ser entendida como uma política exclusiva de 

proteção social, mas deve-se articular seus serviços e benefícios aos direitos 

assegurados pelas demais políticas sociais, a fim de estabelecer, no âmbito da 

Seguridade Social, um amplo sistema de proteção social (BOSCHETTI17, 2005 apud 

CFESS, 2011, p. 7). 

Diante disso, o necessário esforço contra-hegemônico despendido em prol da 

consolidação da Seguridade Social na perspectiva de direito de cidadania, sustentada no tripé 

das Políticas Sociais Públicas de Saúde, Previdência e Assistência Social, perpassa os espaços 

de controle social – Conselhos e Conferências – visto que estes se constituem em campos 

privilegiados para a defesa da Seguridade Social por terem caráter consultivo e deliberativo. 

Porém, durante a pesquisa e, sobretudo quando da realização das entrevistas constatei que os 

profissionais ainda não buscam ocupar esses espaços de maneira efetiva, sendo que somente o 

entrevistado 03 verbalizou a importância desses espaços para efetivação da Política de 

Assistência no município e que sempre participa das Conferências, nas só as de Assistência e 

que já participou do Conselho Municipal de Saúde. 

Pude constatar, também, que a participação dos Assistentes Sociais no âmbito da 

gestão da Política de Assistência no município é bastante reduzida, o que responde a uma das 

hipóteses, bem como alcança um dos objetivos elencados em meu projeto de pesquisa. 

Segundo os entrevistados o maior limitador para o aumento dessa participação, é a questão da 

nomeação política, sendo que no âmbito local continua permeada por traços de clientelismo e 

patrimonialismo, ainda que combatidos pela PNAS e pelo SUAS. O que também elucida mais 

uma de minhas hipóteses no que tange os limites à participação dos profissionais nesse âmbito 

e atinge um dos objetivos elencados. 

Porém, o horizonte é favorável, visto que foi por pressão do Estado que a única 

Assistente Social a coordenar um CRAS na atualidade assumiu o referido espaço a 

aproximadamente um mês. E segundo entrevistadas 01 e 02 a coordenação do Abrigo também 

deve em breve ser realizada por um assistente social em substituição ao atual coordenador que 

não possui nenhuma formação acadêmica. 

                                                             
17 BOSCHETI, Ivanete. O SUAS e a Seguridade Social. Caderno de Textos da V Conferência Nacional de 

Assistência Social. Conselho Nacional de Assistência Social. Brasília, 2005. 



57 

 

Apesar de afirmarem que a nomeação política é um limitador todos afirmaram que 

se inseriram no espaço da gestão devido ao reconhecimento profissional por parte do gestor 

com apenas uma exceção, a entrevistada 04. 

Através da pesquisa, também pude encontrar a resposta para outra de minhas 

indagações, que seria desvelar que profissionais disputam esses espaços com os assistentes 

sociais, onde constatei que na atualidade a principal profissão que disputa ou divide o espaço 

da gestão da política de Assistência Social no município com os profissionais de serviço 

social são pedagogos. 

Considerando as questões objetivas que permearam a execução da presente 

trabalho e que de fato obstaculizaram a sua execução, acredito que consegui responder às 

minhas inquietudes e indagações, alcançando todos os objetivos elencados em meu projeto, 

bem como pude ratificar muito do que apreendi ao longo desses anos na academia ao exercitar 

a pesquisa e desvelar o cotidiano profissional e, sobretudo as relações de poder que afetam o 

trabalho profissional no âmbito da gestão. Continuo com a minha convicção prévia de que os 

assistentes sociais são portadores de competências teórico-metodológicas, ético-políticas e 

técnico-operativas que os credenciam a participar de forma muito mais efetiva na gestão da 

Política Pública de Assistência Social no município em voga, mas ao chegar ao término dessa 

jornada compreendo melhor os limites à ampliação dessa participação mais efetiva. 

  

 

 

 

. 
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ANEXO A 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Pólo Universitário de Rio das Ostras – PURO 

Curso: Serviço Social 

Disciplina: Seminário de Trabalho de Conclusão de Curso II 

Docente: Antoniana Dias Defilippo  

Discente: Igor Curty de Mello 

 

Rio das Ostras, _________________________________________________________ 

Nome do/a entrevistado/a: ________________________________________________ 

 

As informações fornecidas por você serão tratadas teoricamente, por isso, todos os 

dados, informações e opiniões colhidas durante a entrevista serão utilizadas em consonância com os 

princípios éticos que norteiam a pesquisa e a produção de conhecimento, sem qualquer prejuízo, 

constrangimento ou exposição dos sujeitos da pesquisa. 

 

a) Para você, o que seria gestão/administração?  

b) Já participou ou participa de algum nível/processo de gestão na Política de Assistência 

Social ou em outras Políticas, Programas e/ou Projetos Sociais?  

c) Como qualifica sua experiência na gestão? Como se deu sua inserção nesse espaço? Quais 

limites identificou? 

d) Qual a contribuição (diferenciada) que o AS pode dar nesse espaço? 

 


