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“Nada é impossível de mudar 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singela. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito 

como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de 

confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de 

humanidade desumanizada, nada deve parecer natural nada 

deve parecer impossível de mudar” 

Bertold Brecht 



 
 

RREESSUUMMOO 

 

Este estudo discute a intersetorialidade enquanto processo de gestão dos programas de 
assistência social no município do Recife, no âmbito de implementação do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS. No contexto de perda dos padrões de proteção social, esta política 
ao mesmo tempo em que se propõe a garantir o mínimo ao conjunto da população excluída do 
mercado de trabalho (por meio de políticas extremamente compensatórias, seletivas e 
focalizadas), também sugere que as propostas de enfrentamento às múltiplas expressões da 
“questão social” desenvolvam-se através de convergência e integração entre ações do 
conjunto de políticas públicas.  Desta forma, nos indagamos de que forma a intersetorialidade, 
enquanto estratégia de gestão é implementada diante do jogo de poder exercido em âmbito 
local, propondo como objeto de estudo o PAIF – Programa de Atenção Integral à Família. 
Mediante o conceito ampliado de Estado, a análise se desdobra nas relações assumidas pelo 
governo e pela atuação da sociedade civil no conjunto de ações socioassistenciais que 
materializam a política de assistência social enquanto política pública, conforme demarcam a 
LOAS, a PNAS, a NOB/SUAS e a NOB/SUAS RH. No nosso entendimento, as fragilidades e 
dificuldades de relacionamento e articulação entre os serviços socioassistenciais no SUAS 
engendram-se na dinâmica da sociedade capitalista em face, particularmente, às estratégias 
neoliberais e às tendências contemporâneas de contra-reforma do Estado. Essa pesquisa 
exigiu a utilização de recursos metodológicos como observação, pesquisa documental e 
bibliográfica e análise de conteúdo. Executados na esfera municipal, os serviços, programas, 
projetos e benefícios de assistência social são pautados pelas proteções sociais básica e 
especial, que segundo o universo de pesquisa operacionalizam-se por meio de parcerias inter e 
intra-institucionais que apontam, especialmente, para insuficiente relação junto às redes de 
serviços sociais públicos delineadas, sobretudo, territorialmente. 

 

Palavras-chave: Assistência Social, Estado, Sociedade civil, Intersetorialidade, Hegemonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AABBSSTTRRAACCTT  

 

 

This study discusses the intersectionality as a process of management of social assistance 
programs in the city of Recife, in the context of implementation of the Social Assistance 
Sistem- SUAS. In the context of loss of standards of social protection, the policy while it is 
proposed to ensure minimum all the population excluded from the labor market (through 
policies extremely compensatory selective and focused), also suggests that the proposals 
coping with the multiple expressions of "social question" to develop themselves through 
convergence and integration of actions of all public policies. Thus, we ask ourselves how the 
intersectoral approach, as management strategy is implemented before the power game played 
locally, proposing as the object of study PAIF - Program for Integral Family. Through the 
expanded concept of state, the analysis unfolds in the relations assumed by government and 
civil society input into the actions “socioassistenciais” substantiating the social welfare policy 
as public policy, as they mark the Organic Law, the PNAS, NOB / SUAS and NOB / RH. In 
our view, the weaknesses and difficulties in the relationship and links between the services in 
SUAS “socioassistenciais” engender in the dynamics of capitalist society in the face, 
particularly the neo-liberal strategies and trends of contemporary counter-reform. This 
research required the use of methodological tools such as observation, archival research and 
literature and content analysis. Implemented at the municipal level, services, programs, 
projects and social welfare benefits are guided by basic social protections and special, which 
the world of research to operationalize partnerships through inter and intra-institutional point, 
especially for poor relationship with the networks of public social services outlined above all 
territorial. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 

 

Esta pesquisa discute a intersetorialidade na política de assistência social no município 

do Recife – PE. O interesse pelo tema explica-se por dois motivos principais: a) nossa 

participação na pesquisa sobre “Capital social e institucionalização das políticas públicas”, 

junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Sociais e Direitos Sociais - NEPPS/ 

UFPE1; b) e pelo o exercício profissional, como assistente social, desenvolvido junto à 

política de assistência social no município do Recife, particularmente com o Programa Bolsa 

Família.  

Nesse caso, observamos empiricamente que, embora fossem dispostas novas 

estratégias de intervenção pública na política de assistência social que delimitavam sua 

articulação com as demais políticas públicas segundo as perspectivas de proteções sociais 

(básica e especial), territorialidade e rede socioassistencial, sobressaiam-se tanto no 

planejamento, quanto na execução destas ações “dificuldades de interação”, uma “falta de 

ligação”, um “insuficiente diálogo” no atendimento às manifestações da “questão social”.  

Esse apelo, na política de assistência social é resultante duma diversidade de 

programas, projetos, serviços e benefícios e numa setorialização no sistema de proteção social 

que depositam sobre os municípios a responsabilidade de adequá-los à realidade local.  

Entretanto, mais do que um mecanismo de gestão, a intersetorialidade na assistência 

social envolve a própria identidade desta política uma vez que seu desígnio é o social, não um 

conjunto de indissociável de demandas e necessidades sociais. Nesse sentido, nos 

questionamos como, no município, esse conjunto de ações públicas se combinam e se 

articulam, partindo do pressuposto de que as proteções sociais afiançadas pelo SUAS teriam 

caráter preventivo e processador de “inclusão social”.  

Nos últimos anos, o debate e as transformações ocorridas na política de assistência 

social vem tomando espaço tanto nas pesquisas e produções intelectuais (inserindo-se as 

produções no Serviço Social e demais áreas de conhecimento), quanto na agenda 

                                                 
1 Esta pesquisa foi realizada em Camaragibe-PE, um município a 16 km da capital Recife que se destaca por sua 
grande densidade demográfica, pelas características de cidade dormitório, pelo crescimento nos índices de 
violência e pela diversidade de movimentos sociais em torno de diferentes temáticas (educação, saúde, mulher, 
criança e adolescente, etc). A partir das duas últimas décadas, Camaragibe vive diversas mudanças, e 
particularmente no âmbito político, surgiram experiências de gestão com estilos mais abertos à participação da 
sociedade nas decisões políticas, onde o papel dos canais de participação, como os conselhos, tornou-se 
relevante para a gestão democrática. 
 



 
 

governamental, nessa, sobretudo, através de políticas essencialmente compensatórias e de 

caráter extremamente seletivo.  

Este debate tem evidenciado, principalmente, o papel da política de assistência social 

nos marcos da seguridade social e de sua expansão em momentos de profundas 

transformações societárias no modo de produção capitalista, da perda do padrão de proteção 

social das classes trabalhadoras e das novas configurações assumidas entre Estado e sociedade 

na contemporaneidade.  

Pareceu-nos que uma condição essencial para a provisão de resultados que atendam às 

necessidades e expectativas das pessoas e dos grupos sociais é o trabalho na perspectiva da 

intersetorialidade, cujas pesquisas realizadas pela categoria ainda se mostram incipientes. Sob 

esta perspectiva, elencamos como campo de pesquisa um programa da política de assistência 

social, o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), focalizando a gestão intersetorial e a 

democratização do poder. 

Essa discussão perpassa a análise de como a política de assistência social tem se 

materializado sob o ponto de vista da implementação do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) que objetiva, principalmente, o rompimento com modelo de atendimento 

socioassistencial baseado na caridade e na ausência de primazia do Estado. Uma vez que, a 

partir do SUAS delimita-se uma hierarquização entre os níveis de proteção social básica e 

especial, os critérios de inclusão e equidade e centralidade na família que deveriam, em tese, 

predispor de um amplo processo de formulação e implementação de políticas no sentido de 

atender às necessidades e direitos da população de forma integral e universal.  

Entende-se, entretanto, que o esforço para compreender essas transformações requer a 

apreensão da dinâmica assumida pela sociedade no contexto atual do processo de 

desenvolvimento capitalista. No âmbito de um país periférico, como o Brasil, a 

particularização da política de assistência social e suas nuances dá-se apenas quando 

poderemos traçar em linhas gerais as determinações que influenciam as relações assumidas 

entre Estado e sociedade nesta conjuntura.  

Esta estratégia de gestão intersetorial, em que se exige da assistência social a 

integração com demais setores (econômico-sociais e público-privados) passa, portanto, pela 

forma como o Estado tem equalizado a coexistência de padrões universalistas de seguridade 

social com a hegemonia neoliberal. Também pela forma como estas práticas se conformam 

mediante a correlação de forças e do nível de sociabilização entre as diferentes classes, grupos 

e categorias sociais do conjunto de ações públicas executadas em âmbito local. Nossos 

objetivos, nesse caso, foram: a) a caracterização das parcerias e relações interinstitucionais 



 
 

envolvendo diferentes atores sociais na implementação de ações intersetoriais neste programa; 

e b) a análise da concepção de gestão dos agentes envolvidos no processo intersetorial, 

segundo as relações entre as formas institucionais de poder no município, considerando as 

articulações com conselhos gestores, associações comunitárias e demais instituições públicas 

e privadas de assistência social.  

Os conteúdos desta dissertação estão organizados em três capítulos. No primeiro 

capítulo visamos oferecer subsídios para análise da política de assistência social, no âmbito da 

implementação do SUAS, enquanto forma de intervenção do Estado nas expressões 

assumidas pela “questão social” e seu papel diante do conjunto de políticas de proteção social 

no País no atual estágio de crise do capitalismo. Neste capítulo não objetivamos, ao longo da 

primeira parte, nos aprofundar no debate sobre a crise, optamos por identificar que tendências 

são assumidas pelas políticas sociais na atualidade mediante o enfrentamento da crise do 

capital, particularizando a trajetória da política de assistência social. 

No segundo capítulo, discorremos sobre as peculiaridades do Programa de Atenção 

Integral à Família (Decreto 5085/04) e sobre a noção de intersetorialidade que perpassa o 

conteúdo e as práticas do Sistema Único de Assistência Social, diante da imperativa 

necessidade de englobar ações capazes de garantir direitos e reduzir vulnerabilidades e riscos 

das classes mais subalternizadas. Neste capítulo realizamos um resgate sobre o referido 

programa e, também, situamos a perspectiva de gestão intersetorial no contexto de correlação 

de forças presente nas relações entre Estado e sociedade. Por fim, tratamos sobre a 

contextualização da nossa área de estudo, enfatizando a trajetória da política de assistência 

social em âmbito local, o que nos revelou (dentre outros aspectos) certa residualidade 

relegada a esta política pública, mesmo quando se trata de governos com propostas mais 

progressistas.  

No terceiro capítulo, realizamos a análise e reconstrução da implementação de ações 

intersetoriais no SUAS em âmbito local, particularizando o PAIF, a partir dos dilemas entre as 

parcerias e relações interinstitucionais da assistência social com setores público e privados e o 

contexto político-institucional que imprime condições concretas para tais estratégias de 

gestão.  Neste capítulo, ainda, traçamos o caminho metodológico realizado pela pesquisa, 

abordando os elementos que influenciaram no processo de conhecimento. 

Nas considerações finais apresentamos as conclusões obtidas a partir da apreensão do 

objeto de estudo e discorremos sobre algumas das possibilidades e desafios na gestão da 

política de assistência social. 



 
 

Esperamos que as reflexões deste trabalho contribuam para trazer elementos que 

dinamizem as discussões tanto na categoria profissional, quanto nas iniciativas de gestão e 

atuação da sociedade civil, particularmente no âmbito da política de assistência social. Do 

ponto de vista crítico, busca-se aprofundamento teórico junto ao debate recente podendo 

servir, ainda, como estímulo e referencial para trabalhos posteriores. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

CAPÍTULO 1.  QUESTÃO SOCIAL E A IMPLEMENTAÇÃO DO 

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

CAPÍTULO 1.  QUESTÃO SOCIAL E A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 
 
1.1 Em tempos de crise capitalista: a “questão social” e as novas configurações das 

relações entre Estado e sociedade civil 

 

 

 O processo de mundialização2 capitalista tem impulsionado a generalização das 

relações mercantis às mais recônditas dimensões da vida social afetando, de forma 

transversal: a divisão social do trabalho, as relações entre as classes sociais e a organização de 

bens e serviços (IAMAMOTO, 2007). Numa nítida regressão de direitos e políticas 

correspondentes, observa-se o espraiamento desse processo sobre a sociabilidade e a cultura, 

redesenhando as configurações entre Estado e sociedade civil e redimensionando as lutas 

sociais.  

 Nesse contexto, no qual a crise é tão propalada, as necessidades do capital implicam 

tanto transformações no mundo do trabalho, quanto modificações da sociabilidade, isto é, 

modificam-se também as relações sociais que são subjacentes as relações produtivas3. 

Seguindo esse argumento, Dias (1997, p. 14) adverte que é vital para mundo capitalista 

redesenhar não apenas sua estrutura “econômica”, mas, sobretudo, reconstruir a relação entre 

as “formas mercantis e o aparato estatal que lhe dão coerência e sustentação”. 

 Nosso intuito é problematizar as formas de enfrentamento da “questão social” pelo 

Estado capitalista e a reconfiguração do papel deste no “novo imperialismo” particularizando 

a realidade brasileira, isso nos requer o esforço para compreender as condições concretas 

postas à luta na sociedade civil quais sejam: o estágio do desenvolvimento das forças 

produtivas, a relação entre as classes e o nível da luta destas classes, considerando também 

que as configurações estatais resultantes, neste processo de reconfiguração, são marcadas 

                                                 
2 Chesnais (2001) para argumentar que os fundamentos da mundialização são tanto políticos, quanto econômicos 
ressalta que o termo “regime de acumulação predominantemente financeiro” designa um modo de 
funcionamento do capitalismo marcado por dois fenômenos. O primeiro é a reaparição maciça, junto ao salário e 
ao lucro e, ao mesmo tempo, fazendo pagar acréscimo de impostos, das receitas resultantes da propriedade de 
títulos de dívidas e de ações. O segundo é o papel representado pelos mercados financeiros na determinação das 
principais grandezas macroeconômicas (consumo, investimento e emprego)”. 

3 No desenvolvimento do processo de modificação das regras da sociabilidade capitalista e da relação complexa 
e contraditória dessa sociabilidade com as relações de produção, há a necessidade do capital de 
reconstrução/reestruturação do aparato estatal para dar sustentação às mudanças macro-estruturais 
implementadas (Ibidem).  



 
 

pelas particularidades históricas dos contextos nacionais e pela correlação de forças 

internacionais (NETTO, 2004, p. 69).   

 De acordo com Mota (1995) o processo de reprodução capitalista do 2º pós-guerra 

expressou, antes de mais nada, uma grande internacionalização do capital com avanços 

principalmente para as economias periféricas (MOTA, 1995). Avanços que foram induzidos e 

financiados pelos Estados, os quais propiciaram o desenvolvimento das forças produtivas que 

atendessem às necessidades do capital que se internacionalizava. Gestava-se ai o “Estado 

máximo para o capital”. Cumprindo o papel tanto de capital bancário, quanto do setor 

privado, os Estados das economias periféricas imbricavam funções econômicas e políticas a 

fim de dar condições ao avanço capitalista (Ibidem). 

 Na tradição marxista contemporânea, parece consensual o fato de que as pressões 

assumidas pela reconfiguração do papel do Estado capitalista e seu impacto nas políticas 

sociais estão articulados intrinsecamente à reação burguesa de enfrentamento à crise iniciada 

a partir da década de setenta.  

 De fato, no capitalismo tardio, conforme Mandel (1982), com a queda da taxa de 

lucros, evidencia-se a redução do crescimento econômico com relação ao período anterior 

(fim da Segunda Guerra Mundial e segunda metade dos anos sessenta, os “anos dourados”), 

era o fim da onda longa expansiva4 do capital.  Esta onda longa expansiva é substituída por 

uma onda longa recessiva até nossos dias, onde as crises voltam a ser dominantes e o 

crescimento econômico permanece reduzido (Ibidem). Ou seja, enquanto o modo de produção 

capitalista produz e reproduz suas estratégias de expansão e acumulação, produz também e 

contraditoriamente processos econômicos que levam à recessão, às crises que, em última 

instância, poderiam levar a seu esgotamento.         

 Nitidamente são observados sinais de esgotamento dos padrões de acumulação 

capitalista que tem revelado mais do que expressões fenomênicas da crise, mas vêm 

configurando o que se tem denominado de crise estrutural do capital. Nesse contexto, o 

relativo e tenso equilíbrio entre capital, trabalho e Estado é rompido. No próprio sistema de 

acumulação capitalista, não é desencadeada apenas uma crise cíclica mais ou menos extensa: 

pelo contrário, diante da dominação do capital através do “sistema social global”, o conjunto 

da humanidade, para sobreviver, teve que desenvolver mudanças fundamentais nas formas 

como o metabolismo social é regulado (MÉSZÁROS, 2002).  
                                                 
4 Na onda longa expansiva do capital, “os períodos cíclicos de prosperidade [são] mais longos e intensos, e mais 
curtas e mais superficiais as crises cíclicas”, a onda longa expansiva representa momentos históricos de 
crescimento e taxas de lucros ascendentes (MANDEL, 1982, p.85).    



 
 

 É evidente que a cada crise, isto é, a cada queda de rentabilidade econômica, o capital 

cria estratégias e respostas econômicas, políticas e ideológicas que possibilitem o aumento da 

taxa de lucros. Sendo inelimináveis deste modo de produção, tentativas de superação dessa 

crise já foram adotadas por meio de estratégias de produção que vem crescentemente sendo 

alteradas, mescladas e substituídas por formas produtivas com características flexibilizadas e 

desregumentadas, baseadas no modelo japonês ou toyotismo, que a literatura convencionou 

chamar de padrão flexível de produção.  

 Para alguns autores essa crise determina um movimento de restauração do capital, 

conforme expressão cunhada por Braga (1996). A reestruturação não fica apenas no modo de 

produzir, mas atinge os âmbitos da produção e da reprodução social. Sobre o conjunto de 

estratégias como a reestruturação produtiva, a financeirização e a ideologia neoliberal 

reestruturam-se várias dimensões da vida social como a econômica, política, social, cultural e 

ideológica. Sobre a primeira estratégia, Mota e Amaral (2000, p. 27) lembram-nos de que, 

nessa conjuntura, a reestruturação da produção, assim como a reorganização dos mercados 

são iniciativas para restabelecimento do “equilíbrio” do modo de produção. Exige-se, 

basicamente, “a reorganização do papel das forças produtivas na recomposição do ciclo de 

reprodução do capital, afetando tanto a esfera da produção quanto as relações sociais” 

(Ibidem).  

 Nesse caso, temos uma incorporação intensiva de tecnologias resultantes de avanços 

técnico-científicos à produção que determinou o desenvolvimento das forças produtivas, 

reduzindo, consequentemente, a demanda pelo trabalho vivo. Em decorrência desse 

movimento, são manifestações apresentadas: a) na esfera da produção há o aumento das taxas 

de lucro por intermédio da produtividade do trabalho, incidindo o uso de novas tecnologias e 

de novas formas de consumo da força de trabalho; b) na esfera da circulação ocorrem 

mudanças no mercado consumidor, determinando também novas formas de concorrência 

entre firmas (através da seletividade de mercados e marketing de qualidade dos produtos); e c) 

na esfera sócio-política e institucional incidem novas formas de controle do capital sobre o 

trabalho, que exigem um conjunto de reformas institucionais e a implementação de 

mecanismos para promover a adesão e o consentimento dos trabalhadores às mudanças 

requeridas5 (MOTA; AMARAL, 2000, p. 28). 

 Esse processo vem desencadeando o desemprego maciço de amplos segmentos da 

população. Num mundo em que 20% da população detem 82,7% do conjunto da renda; os 

                                                 
5 Vemos esta análise em MOTA (1995), Cultura da Crise e Seguridade Social.    



 
 

20% seguintes contam com 11% da renda e demais 60% restantes da população mundial 

dividem entre si, tão somente, 5,6% da riqueza produzida no conjunto do planeta (SALAMA; 

DEMESTREU, 1999). O desemprego atingiu, em 2006, só nos países que compõem a OCDE 

(Organização Européia para o Comércio e Desenvolvimento) 6% de trabalhadores, 

representando pouco menos de 30 milhões de pessoas (PNUD, 2007). Esses dados mostram-

nos mais do que a tendência à centralização de capital: indicam-nos uma determinada 

particularidade assumida nessa acumulação na contemporaneidade, uma verdadeira 

“acumulação por espoliação”. Harvey (2004) explica-nos que esta crise de sobreacumulação 

capitalista caracteriza-se pela condição ociosa de excedentes de capital que não possuem, por 

sua vez, escoadouros lucrativos. Desta forma, o capitalismo ao entrar numa nova fase 

predatória do imperialismo, produz ininterruptamente mecanismos de liberação do conjunto 

de ativos, inclusive a força de trabalho, visando à retomada dos lucros. 

 Para alguns analistas o processo de financeirização do capital é uma das mais 

importantes transformações na economia do imperialismo. Resultado da superacumulação e, 

pela queda da taxa de lucro dos investimentos industriais registrada entre os anos e meados de 

oitenta, a financeirização é a massa de capital que não é investida produtivamente e, 

sinteticamente, é entendida como uma hipertrofia das operações financeiras. 

 David Harvey (2004, p. 123) constata que a financeirização foi, sobretudo, espetacular 

pelo seu estilo especulativo e predatório, caracterizando-se pela valorização fraudulenta de 

ações, pelos esquemas falsos de enriquecimento imediato, pela destruição de ativos pela 

inflação, pela manipulação de créditos e de ações, entre outros aspectos. Trouxe, por outro 

lado, conseqüências mais devastadoras aos países periféricos e dependentes, uma vez que a 

dívida externa dos mesmos ganhou dimensões astronômicas, haja vista as variáveis taxas de 

juros impostas pelos credores e pelos novos empréstimos que foram tomados para saldá-los. 

O fato é que: os países periféricos, dentre eles o Brasil, tornaram exportadores de capital para 

os países centrais (BRAZ; NETTO, 2006, p. 235).  

 No âmbito das mudanças ocorridas no Estado, após o desenvolvimento pífio das 

políticas keynesianas, sobretudo posteriormente às recessões generalizadas entre 1980 e 1982, 

as posições neoliberais originam-se na destruição das regulamentações econômicas, políticas 

e sociais que foram impostas ao capital como resultado das lutas do movimento operário e das 

camadas trabalhadoras. De maneira geral, tendo sua base material de sustentação no processo 

de reestruturação produtiva, o neoliberalismo é uma estratégia intrínseca ao processo de 

produção e reprodução capitalista que marca o esgotamento do padrão de regulamentação 

fordista/keynesiano nas relações econômicas, políticas e sociais.  



 
 

 Se o Estado foi o mediador ativo das relações capitalistas na sua fase monopolista, no 

período pós-70 seu papel passa a ser criticado. Junto às baixos índices de crescimento e da 

alta inflação, ganham terreno polítitico-ideológico os argumentos neoliberais que combatiam 

o consenso que permitiu a constituição do Welfare State, que conformava o aparato 

ideológico, político e constratualista da produção fordista. Sobrepõem-se, assim, ao 

compromisso firmado entre grupos e classes sociais para a geração de crescimento econômico 

e impacto sobre as desigualdades sociais, que só foi possível pelo estabelecimento de políticas 

sociais universais (BEHRING; BOSCHETTI, 2006. p. 125). 

 Ao realizar um “balanço sobre o neoliberalismo”, Perry Anderson (1995) observa que, 

segundo os argumentos neoliberais, o remédio para a cura dos processos que desencadearam a 

crise e a diminuição dos lucros das empresas era a manutenção de um Estado forte em sua 

capacidade de romper com o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco nos 

gastos sociais e nas intervenções econômicas. Isto é, os neoliberais defendem uma 

programática em que o Estado não intervenha na regulação do comércio exterior e nos 

mercados financeiros. A estabilidade monetária torna-se meta soberana, sendo assegurada 

mediante a contenção de gastos sociais e da manutenção da taxa natural de desemprego, 

associada a reformas fiscais e a privatização.  

 Da década de 80 até então, o ideário neoliberal tornou-se hegemônico tanto nos países 

capitalistas centrais, quanto nos periféricos. Entretanto, as medidas adotadas não foram 

capazes de resolver a crise ou alterar os altos índices de recessão e baixo crescimento que 

defendia. Em análise realizada por Navarro (1998, p. 83), com base em dados da OCDE, 

observa-se, por exemplo, que se entre 1973 e 1979 os Estados Unidos tinham taxa de 

crescimento do PIB anual de 2,4 posteriormente à adoção das respectivas medidas, já entre 

1990 e 1993 a taxa de crescimento não passou de 1,2.  

 Por outro lado, se as estratégias neoliberais não conseguiram retomar as taxas de 

crescimento, foi bastante eficaz com relação ao aumento do desemprego (nos países da OCDE 

entre 1974 a 1979 a taxa era de 4,2 e entre 1980 a 1990 ela cresceu para 7,4) e, 

principalmente, na redução dos gastos públicos e de proteção social (nos mesmos países 

citados, a média de gastos sociais em 1970 a 1979 era de 8,2%, o que decresceu para 1,6% no 

período de 1979 a 1989). Proporcionou, entretanto, efeitos destrutivos às condições de vida da 

classe trabalhadora, provocando desemprego, destruição de postos de trabalho e redução de 

gastos com a área social (Ibidem).  

  Inversamente com relação ao que ocorreu no pós-guerra, quando seguindo a 

perspectiva keynesiana se permitiu a expansão de políticas sociais, as políticas neoliberais 



 
 

articuladas à reestruturação produtiva e às mudanças na organização do trabalho apontam 

tendências de redução dos gastos sociais, ampliação de contribuição dos trabalhadores 

assalariados e, contraditoriamente, a redução das contribuições dos empregadores 

(NAVARRO, 1998; MURARD, 1993).  

 Particularmente no Brasil, como revela a pesquisa Radar social IPEA os indicadores 

sociais das condições de vida da população evidenciam um país, sobretudo, desigual. Embora 

existam pequenos avanços (como o aumento da expectativa de vida e dos índices de 

mortalidade infantil), o país se encontra em penúltimo lugar quando se fala em distribuição de 

renda.  

 Num movimento que globaliza, não somente a reprodução ampliada do capital mas 

também a desigualdade são apresentadas distintas expressões fenomênicas, fragmentadas e 

específicas da “questão social”. Como vimos salientando, nesse contexto em que predomina a 

redução do papel do Estado nas políticas de proteção social e na regulação da produção 

material, não basta apresentá-las como manifestações da “questão social”. É preciso entender 

sua gênese, seus determinantes e as relações com as políticas sociais. 

 Longe de posições unilaterais com relação aos processos que influenciam a 

intervenção do Estado nas expressões fenomênicas da “questão social”, Iamamoto (2008, p. 

28) argumenta que a mundialização sob a égide do capital financeiro (aquele que rende 

lucros), unifica-se dentro de um mesmo movimento, mas esses processos vêm sendo tratados 

pelos intelectuais de forma isolada. São tomados autonomamente processos como: a reforma 

do Estado (arena política); a reestruturação produtiva (referente às atividades econômicas e à 

esfera do trabalho); a “questão social” (por vezes, reduzida a “processos de exclusão e 

integração social” e aos dilemas da eficácia da gestão social) e as posições pós-modernas (que 

avançam sobre a esfera cultural).  

São complexas as mediações sociais que fazem da “questão social” um fenômeno 

multifacetado, que é historicamente (re) produzido diante de novas configurações e 

determinações no contexto atual de reestruturação da economia mundial. Se, por um lado, a 

“questão social” se expressa através de suas refrações, por outro lado, os sujeitos históricos 

engendram formas de seu enfrentamento (NETTO, 2001). Enfrentamento cuja origem 

ontológica está situada no processo de produção e reprodução de relações sociais capitalistas, 

num processo que vem mediado pela organização dos trabalhadores enquanto sujeito coletivo 

e pelas estratégias adotadas pelos Estados em formações econômicas e sociais historicamente 

determinadas.  



 
 

Expressão que passou a ser utilizada em torno de 1830 (NETTO, 2001) para 

evidenciar um fenômeno novo, a “questão social” 6 foi fruto da primeira etapa de 

industrialização na Europa ocidental – o pauperismo que atingia em larga escala a população 

trabalhadora no contexto da emergência do capitalismo urbano-industrial. Pode-se considerar 

que sua intensificação se relaciona ao radical antagonismo entre o direito à propriedade e o 

direito ao trabalho. 

Vincula-se, portanto, ao desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo e à 

pauperização dos trabalhadores e se insere no processo de constituição e protagonismo 

político destes enquanto classe. Os fenômenos que a originaram vieram do processo de 

exploração capitalista e dos reflexos de exploração sobre a classe dos trabalhadores.   

Todavia, as formas de enfrentamento das expressões da “questão social” mesmo 

sofrendo mudanças significativas em conjunturas de crise econômica não atingem os 

fundamentos da ordem social posta. Vale lembrar que, no âmbito da acumulação capitalista, 

se reproduzem relações sociais que perpetuam a exploração do trabalho pelo capital e as 

desigualdades sociais de classe a ela subjacente7.  

Assim, reiterar que a “questão social” está atrelada às contradições inerentes ao 

capitalismo significa dizer que a expansão capitalista, ao mesmo tempo em que produz e 

reproduz riqueza apropriada privadamente, paradoxalmente produz e reproduz relações 

sociais que constituem o pólo inverso: a pobreza, a pauperização, a miséria, a violência, 

dentre outras expressões fenomênicas, que atingem evidentemente a classe que não possui os 

meios e os instrumentos de produção.  

 Veja-se a clareza com que Marx (1984) coloca esta discussão: 

 
O processo de produção capitalista reproduz [...] mediante seu próprio 
procedimento, a separação entre força de trabalho e condições de trabalho. Ele 
reproduz e perpetua, com isso, as contradições de exploração do trabalhador. Obriga 
constantemente o trabalhador a vender sua força de trabalho para viver e capacita 
constantemente o capitalista a comprá-la para se enriquecer. [...] O processo de 
produção capitalista, considerado como um todo articulado ou como um processo de 

                                                 
6 Na sua gênese histórico-universal, como afirma Donzelot (1987), a “questão social” emerge na França, 
precisamente em 1848, ante as lutas operárias e a violenta repressão.  Por outro lado, a expressão “questão 
social” é, para Rosa Stein (2000), estranha ao universo marxiano, mas se encontra traduzida nos diversos 
processos sociais que foram centro das análises de Marx sobre a sociedade capitalista. Sua história é recente. De 
acordo com as indicações disponíveis teria surgido por volta da terceira década do século XIX (NETTO, 2003, p. 
42). 

7 Lê-se em Marx (1985) que “O pauperismo constitui o asilo dos inválidos do exército ativo de trabalhadores e o 
peso morto d exército industrial de reserva. Sua produção está incluída na produção da superpopulação relativa, 
sua necessidade na necessidade dela, e ambos constituem uma condição da existência da condição capitalista e o 
desenvolvimento da riqueza”. 



 
 

reprodução produz, por conseguinte, não apenas a mercadoria, não apenas a mais-
valia, mas produz e reproduz a própria relação de capital, de um lado o capitalista, 
do outro o trabalhador assalariado (MARX, 1984). 

 
Em outras palavras, no movimento de produção do capital, onde a acumulação 

depende da exploração da força de trabalho e de sua apropriação pelo capital, em termos de 

relações sociais, legitima-se a lei histórico-social, de caráter tendencial, enunciada por Marx 

(1984) como a lei geral da acumulação capitalista: 

 

Quanto maiores a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e a energia 
de seu crescimento, portanto também a grandeza absoluta do proletariado e a força 
produtiva do seu trabalho, tanto maior o exército industrial de reserva. A força de 
trabalho disponível é desenvolvida pelas mesmas causas que a força expansiva do 
capital. A grandeza proporcional do exército industrial de reserva cresce, portanto, 
com as potências da riqueza. Quanto maior, finalmente, a camada lazarenta da classe 
trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior o pauperismo oficial 
(MARX, 1984). 

 

O desenvolvimento capitalista e as evidências factuais e empíricas desta lei vêm 

comprovando a validade desta formulação teórica de 1867, assim como sua vigência na 

contemporaneidade. Apesar das profundas transformações sofridas no modo de produção 

capitalista, estas não conseguiram eliminar este processo constitutivo e ineliminável da 

acumulação de capital: a formação do exército industrial8 de reserva e a polarização entre 

riqueza e pobreza. Na atualidade, “3 bilhões de pessoas no mundo se encontram em situação 

de pobreza tendo que subsistir com menos de 2 doláres por dia e que destes, uma parcela de 

1,3 bilhões vivem em estado de indigência carecendo das necessidades mais básicas como, 

por exemplo, o acesso à água potável” (PNUD, 2001). 

Não é sem razão que o debate sobre a “questão social” se intensifica nos fins do século 

XX quando se acirram as contradições fundantes da pauperização dos trabalhadores e a 

reprodução das desigualdades sociais (MOTA, 2006). Entretanto, sob a ótica histórico-

conceitual o debate sobre a “questão social” não tem tomado forma unívoca, ensejando 

entendimentos diversos9.  

                                                 
8 “A acumulação capitalista produz constantemente – e isso em proporção à sua energia e às suas dimensões – 
uma população trabalhadora adicional relativamente supérflua ou subsidiária, ao menos no concernente às 
necessidades de aproveitamento por parte do capital” (MARX, 1984 apud NETTO; BRAZ, 2006).  

9 Na literatura francesa encontramos importantes expoentes nesse debate como Robert Castel (1995) e 
Rosanvallon (1998) que afirmam, partindo de perspectivas teóricas distintas, considerações sobre uma “nova 
questão social”. De forma, segundo tais intelectuais, que se poderia existir “questão social” que não derive da lei 
geral da acumulação. Ora, se a “questão social” é determinada por esta lei, suas expressões, dimensões e 
características se modificam e atualizam na medida em que a acumulação capitalista avança e o próprio modo de 



 
 

A elevação exponencial da “questão social” torna-se característica marcante do 

capitalismo contemporâneo. Nas relações de trabalho, a precarização e o crescente mercado 

informal têm propiciado às massas trabalhadoras, não somente dos países periféricos, mas 

também nos países centrais, a reedição de processos de desigualdade social inerentes ao modo 

de produção vigente que, sob a dependência de particularidades históricas, influenciam a 

intervenção e o reconhecimento das necessidades por meio das lutas sociais presentes nas 

relações entre Estado e sociedade.  

Isso implica dizer que, sendo a “questão social” inserida na dinâmica histórica da (re) 

produção de relações sociais capitalistas, as novas formas e expressões que a reconfiguram 

estão articuladas a mediações sócio-políticas e institucionais relacionadas ao estágio das 

forças produtivas em cada formação social. Segundo Iamamoto (2007) a questão social 

enquanto conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista tem uma raiz 

comum: a produção social cada vez mais social, enquanto a apropriação dos frutos mantém-se 

privada. 

 Sendo desigualdade, a “questão social” é também rebeldia, diz Iamamoto (2007), pois 

os sujeitos ao vivenciarem as desigualdades, a elas também resistem e expressam seu 

inconformismo. Foram as lutas sociais que romperam com o domínio, aparentemente sem 

resistência, do capital sobre o trabalho, que extrapolaram a “questão social” para a esfera 

pública, exigindo a interferência do Estado no reconhecimento dos direitos dos sujeitos. 

Nas complexas e contraditórias relações estabelecidas entre Estado e sociedade são 

forjadas estratégias de enfrentamento às manifestações da “questão social”, mediante a 

constituição de políticas sociais. Essas relações dão-se no âmbito dos conflitos, lutas e 

interesses de classes e envolvem os processos de produção e reprodução social (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2006). Nesse sentido, a formatação de padrões e políticas de proteção social 

constitui expressões contraditórias da realidade, que sendo articuladas às determinações 

econômicas, políticas, culturais que, possuem caráter específico em cada momento histórico. 

Na atualidade, o conjunto de mudanças na esfera da produção social incidiu no 

redirecionamento da intervenção do Estado, especialmente, os mecanismos de regulação da 

produção material e da gestão estatal sobre a força de trabalho. Mediante estratégias que 

visam à adesão e ao consenso das classes subalternas, as tendências postas às políticas sociais 

são baseadas no argumento da ingerência estatal, no compromisso com a rentabilidade do 

setor financeiro e no desmonte das redes de serviços sociais públicos.  

                                                                                                                                                         
produção apresenta transformações. Isso não significa, portanto, que é possível a acumulação do capital sem a 
reprodução da “questão social”. 



 
 

Diante da lógica de redução do Estado como agente econômico, sobretudo na área das 

políticas de proteção social e na regulamentação da produção material, são postos em xeque o 

reconhecimento das necessidades e das lutas sociais presentes no âmbito das relações entre 

Estado e sociedade e da viabilização do acesso aos bens e serviços públicos através das 

políticas sociais. Na máxima “mais mercado livre e menos Estado social” (BEHRING, 2003, 

p.58) a ofensiva ideológica10 incide diretamente no modo de vida da classe trabalhadora e é 

essencialmente funcional a todas as estratégias do capital com vistas à saída de sua crise.  

Há desta forma, uma nova “anatomia da sociedade civil” que, por meio de processos 

de reestruturação do Estado capitalista, sinaliza uma hipertrofia de sua função enquanto 

garantidor da acumulação capitalista simultaneamente à sua atrofia como legitimador” 

(NETTO, 2004, p. 71). Segundo esta concepção, o único regulador societal que é eficiente e 

tem legitimidade é o mercado, o que se almeja é “um Estado mínimo para o trabalho e 

máximo para o capital”.   

No predomínio de uma lógica destrutiva, que põe como condição a destruição das 

instituições políticas que visem à universalização das demandas das classes trabalhadoras.  

Reproduzem-se mitos e construções puramente ideológicas como “a crise do Estado 

nacional”. Crise que impossibilita a imposição de limites diante dos processos de 

privatização, de flexibilização e de desregulamentação.  

Operada por processos de corrupção, onde Estado e grandes capitais se agregam a 

direções sindicais e partidos políticos, a defesa da “cultura da crise”, isto é, a defesa de que a 

“crise” é de todos os indivíduos e que está situada no âmbito do Estado, por isso ele deve ser 

minimizado/ reduzido (MOTA, 1995).  

Por meio de transformações institucionais, o Estado amplia-se e passa a gerir os 

conflitos de classe não somente via coerção, mas procurando construir um consenso adequado 

ao funcionamento da sociedade no enfrentamento da “questão social”. Destaca-se a gestão  dos 

serviços de consumo coletivo relacionada às necessidades de reprodução da força de trabalho, 

cuja dinâmica reforça a “dualização” existente no campo das políticas sociais e da gestão 

pública. Para Raiquelis (2006):  

  

                                                 
10 Montes (1996, p. 38 apud BEHRING, 2003) conclui que são componentes regressivos das proposições 
neoliberais no campo social: a retirada do Estado como agente econômico, a dissolução do coletivo e do público 
em nome da liberdade econômica e do individualismo, o corte nos benefícios sociais, a degradação dos serviços 
públicos, a desregulamentação do mercado de trabalho, a desaparição dos direitos históricos dos trabalhadores, 
entre outros que podemos acrescentar. 



 
 

ao Estado cabe garantir o mínimo ao conjunto da população excluída do mercado de 
trabalho ou em situação de inclusão extremamente precária e desprotegida, por meio 
de políticas compensatórias, focalizadas e seletivas, para atenuar o impacto negativo 
das medidas econômicas de ajuste estrutural – é a “pobre política para os pobres”. E 
ao mercado cabe a venda de serviços aos trabalhadores formais, cada vez em menor 
número, promovendo a remercantilização dos serviços sociais consagrados como 
direitos no decorrer das lutas históricas do movimento dos trabalhadores 
(RAIQUELIS, 2006).   

  

À luz desse raciocínio, parece não haver dúvida quanto à repercussão dessas condições 

na efetividade das políticas sociais. Especialmente na política de assistência social, os 

destaques são as parcerias comunitárias, a ampliação da participação da sociedade civil, além 

da fragmentação dos programas nas quais as ações de combate à pobreza aparecem como 

consubstantivas do tratamento da “questão social” (MOTA, 2006). Como mecanismos de 

consenso esses programas tendem a ações isoladas que, atreladas a processos de planejamento 

e gestão, acabam por comprometer a integralidade na execução e na sistematização de ações 

profissionais e na participação da sociedade no âmbito das instituições socioassistenciais.  

A crítica coloca em destaque uma temática central que é a própria idéia de política 

setorializada, fragmentada decorrente de uma sociedade em que o regime de trabalho se dá 

por uma divisão social altamente acentuada, verticalizada e parcelada. Ao trabalho 

fragmentado correspondem uma consciência e uma visão fragmentada, resultado do 

individualismo próprio da sociedade burguesa que limita a percepção do social envolvido nas 

suas manifestações fenomênicas. Nesse trabalho, o intuito é descobrir como os processos de 

desigualdade se engendram, historicamente, nas relações entre Estado e sociedade, 

particularmente na política de assistência social. 

 

1.2 Estratégias de enfrentamento da crise capitalista e tendências assumidas pelas 

políticas sociais no Brasil: a particularidade da política de assistência social 

 

 Na busca incessante por estratégias de recomposição da taxa de lucro, o processo de 

acumulação ampliada do capital tem tensionado a privatização e a mercantilização dos 

serviços sociais, de modo que a tendência apresentada é a redução de direitos sociais e a 

imposição de limites às possibilidades redistributivas e à perspectiva de universalização. Isso 

inflexiona os padrões de enfrentamento da “questão social” ao mesmo tempo em que 

redesenha o papel da seguridade social no cenário brasileiro no qual a política de assistência 

social vem ganhando centralidade.  



 
 

No caso do desenvolvimento de ações de assistência social, esse o aspecto das relações 

de poder e da influência de valores, interesses e ideologias das frações das classes burguesas 

para o conjunto da sociedade é histórico. Estas ações, até a década de 30, diante da expansão 

capitalista, pauperização da força de trabalho e das expressões de organização sindical, 

envolviam práticas assistencialistas de benemerência apropriadas pelo Estado e direcionadas a 

solidariedade da sociedade civil eram vistas como “disfunções individuais”.  

Em 1937, as práticas assistencialistas foram postas como campo de ação 

governamental, tendo como ação inaugural a criação do Conselho Nacional de Serviço Social 

(CNSS). Neste momento histórico, Draibe e Aureliano (1989) ressaltam a dificuldade do 

estabelecimento de particularidades da assistência social devido, principalmente, ao caráter 

fragmentado, desorganizado, diversificável, indefinido e instável de suas conformações. 

É apenas na década de 40, em âmbito federal, que se inicia um movimento de 

centralização sobre esta política. A criação da Legião Brasileira de Assistência (LBA) com o 

propósito inicial de assistência aos pracinhas e suas famílias durante a guerra, assegurou 

estatutariamente sua presidência às primeiras-damas da República, imprimindo dessa forma a 

marca do primeiro-damismo junto à assistência social e, no pós-guerra, estende sua ação às 

famílias da grande massa não previdenciária. Essa trajetória é analisada por Sposati (2003) 

que assim refere neste período: 

 
Em outubro de 1942, a legião campanhista se torna uma sociedade civil de 
finalidades não econômicas, voltada para “congregar as organizações de boa 
vontade”. Aqui a assistência social como ação social é ato de vontade e não direito 
de cidadania do apoio às famílias dos pracinhas, ela vai estender sua ação às famílias 
da grande massa não previdenciária. Passa a atender as famílias quando da 
ocorrência de calamidades, trazendo o vínculo emergencial à assistência social. 
Agora as secas, as enchentes, entre outras ocorrências que fragilizam grupos e 
coletivos da população, demarcam a presença do caráter da urgência e do 
circunstancial no campo genético da menina LOAS (SPOSATI, 2003). 
 

 

Na sua trajetória no país, a prática de assistência social manteve uma tradição histórica 

pratimonialista e conservadora influenciada tanto pela doutrina religiosa, quanto pelo 

pensamento laico e tecnocrático, cujos traços persistem em conjunturas subseqüentes. E não 

obstante já se encontram em curso sua reação à crise do capital em nível internacional, nos 

anos 60.  

As análises do contexto brasileiro chamam atenção para aparente falta de sincronia do 

tempo histórico brasileiro e os processos internacionais, destacando a expansão do “fordismo 

à brasileira” do pós-64. Escondia-se ai uma intensa internacionalização da economia brasileira 



 
 

diante da necessidade do capital de restaurar suas formas taxas de crescimento, encoberta por 

uma política tecnocrática e conservadora que ampliava os direitos sociais em detrimento dos 

direitos civis e políticos.  

Na transição do capitalismo competitivo ao monopolista, a economia brasileira 

carregou a forma típica que assumiu a periferia dos centros mundiais: parcelas do excedente 

econômico são drenadas para fora do país vitalizando a expansão capitalista dos países 

centrais. Como analisa Iamamoto (2008) a inserção do Brasil na divisão internacional do 

trabalho, carrega marcas de sua formação histórica, impondo um ritmo particular às 

mudanças. Observa-se a convivência entre a modernidade das forças produtivas com padrões 

retrógrados nas relações de trabalho. Em última instância, isso contribui para o acirramento 

das contradições entre capital e trabalho, contribui para polarização entre “riqueza” e 

“pobreza” e radicaliza a “questão social”, de acordo com o peso sócio-político das instituições 

e da cultura na correlação de forças que influenciam as respostas do Estado às expressões da 

desigualdade e da exploração (Ibidem). 

Traço marcante na história brasileira, o “moderno” se constrói por meio do “arcaico”, 

na condução da vida nacional. De modo geral, as soluções políticas guardam suas 

peculiaridades históricas, mas tem sido orientadas “de cima pra baixo” e reiterando 

deliberadamente a exclusão das classes subalternas. Embora se tenha mantido laços de 

dependência em relação ao exterior e a prevalência do latifúndio pré-capitalista, o processo de 

modernização no país não encontrou óbices insuperáveis para pleno desenvolvimento 

capitalista. Não sendo obrigado a realizar uma “revolução democrático-burguesa” a lá 

tradição “marxista-lenista”, as opções políticas concretas no País (desde a Independência ao 

golpe de 64) encontraram, nos diferentes momentos históricos, através de acordo entre frações 

das classes economicamente dominantes e da exclusão das forças populares estratégias de 

transição para a “democracia do grande capital” que reafirmam a clara distinção entre o 

desenvolvimento capitalista e o regime político democrático (IAMAMOTO, 2007) 

Por um lado, o país insere-se na expansão monopolista, por meio da dominação 

imperialista; por outro lado, sobressaem as desigualdades internas, aprofundando disparidades 

econômicas, regionais e sociais, na medida em que propiciam a concentração social, regional 

e racial de renda, prestígio e poder.  Em plena ditadura militar, na década de 70, e mediante o 

acirramento do processo de pauperização das classes trabalhadoras, essas condições 

determinaram a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS – que 

conteve na sua estrutura uma Secretaria de Assistência Social, a qual, em caráter consultivo, 

vai ser o órgão-chave na formulação de política de ataque à pobreza. Embora a iniciativa 



 
 

tenha sido o redirecionamento da assistência social para além da perspectiva assistencialista e 

de complementaridade à previdência social, assumindo características baseadas na 

centralidade e na exclusividade da ação federal.  

Na conjuntura histórica de restrição de direitos civis e políticos, tanto a assistência 

social, quanto as demais políticas sociais, materializam a lógica das necessidades (da 

crescente classe trabalhadora e do exército industrial de reserva em reprodução), operando 

com serviços, projetos e programas para cada necessidade, “problema social” ou faixa etária, 

compondo uma prática setorizada, fragmentada e descontínua. A busca por alternativas na 

política de assistência social reproduz em torno da adequação das ações de assistência e pela 

extensão da prática profissional dos assistentes sociais ao nacional- desenvolvimentismo.  

Entretanto, diante dos tensionamentos causados pelos emergentes movimentos sociais 

há, por outro lado, a luta pelo retorno ao Estado de Direito no país, baseada na defesa de uma 

sociedade justa, igualitária pautada pela decisão popular. De fato, os anos 80, tão conhecidos 

como a década perdida do ponto de vista econômico, podem ser lembrados também pelas 

conquistas democráticas, pelas lutas sociais e pela promulgação da Constituição de 1988.   

Numa década caracterizada pela pelo endividamento externo, pelo processo 

inflacionário e pelas dificuldades na formulação de políticas econômicas que impactassem nos 

investimentos e da redistribuição de renda (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). Este processo 

de transição democrática desenvolveu-se de forma controlada pelas elites a fim de evitar a 

constituição de uma vontade popular radicalizada, que O’Donnel (1991) denominou este 

processo como “transição transada” e Florestan Fernandes chamou-o de transição 

conservadora sem ousadias e turbulências (1986 p.18-19). Enquanto as regras do jogo político 

foram redefinidas no sentido da redemocratização do Estado de direito, a nova agenda 

neoliberal já estava posta e tencionava as mobilizações a fim de manter traços conservadores 

(Ibidem).  

Apesar da crise econômica e da forte ofensiva de caráter reformista, a Constituição de 

1988 foi desenhada para orientar políticas com princípios universalizantes, com 

responsabilidade pública e gestão democrática (BRASIL, 2003). Fruto de uma intensa 

mobilização política e social pelo fortalecimento da democracia e dos direitos humanos, a 

Constituição incorporou algumas das reivindicações de movimentos e atores sociais.  

Para Netto (2004) o período de transição de democrática que reconfigurava a 

sociedade e o Estado brasileiros, não se deu na dimensão do “fortalecimento da sociedade 

civil”, deu-se na dimensão da emergência, na sociedade civil, de agências e formas de 

intervenção das classes subalternas, em especial da classe operária”. O protagonismo que se 



 
 

desenvolveu foi voltado para o associativismo de base de interesses particulares e até mesmo 

corporativos, encontrou também as formas “clássicas” ligadas a um patamar mais 

universalizante (os partidos - como o PT - e a Central Única dos Trabalhadores - CUT). 

Segundo este autor, não se tratava de “novas formas de participação da sociedade civil”, 

tratava-se de classes e camadas da sociedade civil que até então não tinham conseguido 

articular e viabilizar instrumentos de participação política (NETTO, 2004).  

A partir da Constituição de 88 cria-se uma série de inovações democratizantes como: a 

autonomia dos municípios, a instituição de um ciclo de orçamentos para seguridade social, a 

descentralização político-administrativa, a criação de conselhos paritários de políticas e 

direitos, entre outros. Nos moldes da Carta Magna, a descentralização de caráter político-

administrativo é pressuposto de um novo modelo de organização federativa, baseado na 

gestão compartilhada de ações governamentais e na participação da sociedade nos rumos das 

políticas de cunho social.  

Passando a ser palavra de ordem no “mundo político administrativo”, a 

descentralização é relacionada com outros aspectos como políticas públicas, autonomia, 

participação, municipalização, democracia, dentre outros. Desmistificando o aparente 

consenso atual, a descentralização, como um processo sócio-histórico, se articula, em linhas 

gerais, ao grau de desenvolvimento capitalista e às estratégias de acumulação vigentes, ao 

papel do Estado na regulamentação de direitos e políticas sociais e o papel das classes sociais 

no contexto a ser explorado.  

Rosa Stein (1997) chama atenção, entretanto, para as controvérsias que demonstram o 

caráter contraditório da descentralização. No seu entendimento, em todas as dimensões - 

política, econômica e social – desde que implique poder para as partes envolvidas remete, 

portanto, à forma como esse poder é utilizado. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que a 

descentralização desloca o poder entre níveis de governo e favorece as unidades locais, pode 

incentivar a instituição de sistemas clientelistas e personalistas e reiterar práticas políticas 

tradicionais e não democráticas em detrimento da “redistribuição” de poder (Ibidem).        

Na perspectiva da administração, Arretche11 (1996) trabalha a tese de que a relação 

entre democracia, eficiência e descentralização esconde mistificações. O debate sob diferentes 

perspectivas teóricas tende a produzir um consenso em torno da descentralização, no âmbito 
                                                 
11 A autora argumenta que “a concretização dos ideais democráticos depende menos da escala ou nível de 
governo encarregado da gestão das políticas e mais da natureza das instituições que, em cada nível de governo, 
devem processar as decisões”. Para ela, “contrariamente às teses que advogam a redução do escopo de atuação 
do governo federal, o sucesso da descentralização depende - isto sim de uma redefinição do papel estratégico do 
governo federal em um novo arranjo federativo” (ARRETCHE, 1996).  



 
 

da reforma do Estado: “por definição, formas descentralizadas de prestação de serviços 

públicos seriam mais democráticas e, além disso, fortaleceriam e consolidariam a 

democracia” e seriam mais eficientes e, portanto, elevariam os níveis reais de bem-estar da 

população (Ibidem).  

Como adverte a mesma autora, após duas décadas deste modelo federativo são ainda 

persistentes, sobretudo em nível local, formas tradicionais de implementação e gestão de 

políticas sociais, regidas pelo clientelismo e pela ideologia do “favor”, em detrimento de 

propostas de ampliação da participação popular e articulação de novas formas de controle 

social. Ainda é muito discreta a influência do cidadão, enquanto sujeito político, no 

planejamento e execução das políticas. Se descentralizar é também descentralizar poder, a 

população seria partícipe e co-responsável pelo processo político em tela. Nessa condição, a 

descentralização pressupõe a existência da democracia, da autonomia e da participação 

enquanto categorias que expressam a redefinição das relações de poder.  

De fato, partindo dos princípios de descentralização política administrativa e 

participação, no art. 194 da Constituição Federal a seguridade social é definida como um 

conjunto integrado de ações que têm como características básicas: a iniciativa dos poderes 

públicos e da sociedade e a finalidade de assegurar os direitos à saúde, previdenciários e 

assistenciais. Os princípios constitucionais, como universalidade na cobertura, uniformidade 

de equivalência dos benefícios, seletividade e distributividade nos benefícios, irredutibilidade 

do valor dos benefícios, eqüidade no custeio, diversidade do financiamento e caráter 

democrático e descentralizado da administração (C.F., artigo 194) deveriam, em tese, instituir 

um sistema amplo, homogêneo, integrado e articulado de direitos. Houve, no entanto, uma 

crescente desconstrução da idéia de seguridade social, o que se configurava principalmente 

quando trata de recursos públicos para sua implementação. 

Nesse processo, a política de assistência social passa a ser tardiamente regulamentada 

como direito social através da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e inserida na 

seguridade social ao lado da saúde e da previdência social. No campo jurídico, a assistência 

social rompe com a concepção de benemerência social e da tutela dos seus destinatários, ao 

ser concebida responsabilidade do Estado e direito do cidadão (SPOSATI, 1995).  

Fruto de intenso debate e discussão políticos, a LOAS embora tenha posto a 

assistência social no patamar de direitos, revela a tensão existente entre os diversos interesses 

dos protagonistas do enfrentamento político da época. Segundo Sposati (2003), 

 



 
 

a necessidade da criação de um sistema de assistência social descentralizado, 
participativo e com garantias de alocação dos recursos financeiros, superação da 
fragmentação, da descoordenação, da superposição de programas sociais, introdução 
do controle do setor público sobre os recursos repassados às entidades privadas com 
mecanismos de avaliação e controle social, são todas demandas que aparecem na 
argumentação do Senador e relator da Constituição com todas as letras e fontes de 
consulta (Ibidem). 
 
 

Ao definir como sua finalidade assegurar o atendimento das necessidades básicas, com 

base na articulação junto ao conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 

prevalece na LOAS a concepção de mínimos sociais, atrelada fortemente ao conjunto de 

idéias neoliberais, e ao enfrentamento da pobreza. Com essa perspectiva, constituem seus 

objetivos “a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o 

amparo às crianças e adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de 

trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária; além da prestação de benefícios nos quais se incluem a 

garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família” (BRASIL, 1993). Em que pese a característica de garantia de direitos, sobre a política 

de assistência social vale ressaltar que a atuação sempre recaiu sobre aqueles que de alguma 

forma não têm como sua sobrevivência através da inserção do trabalho e, desta forma, dos que 

não tem direito aos direitos previdenciários de substituição de renda.  

Coerentemente, em momentos históricos de crise onde se tensionam o acesso ao 

trabalho e/ou emprego e se acirram processos de relações de trabalho precárias, pontuais, 

incertas e de baixo rendimento, evidenciam-se as relações entre trabalho e assistência social.  

Tradicionalmente, a assistência social sempre foi voltada aos incapacitados ao 

trabalho, o que no entendimento de Boschetti (2003), significa a “negação do trabalho”. Para 

a autora, “trabalho e assistência assim, mesmo reconhecidos como direitos sociais, vivem uma 

contraditória relação de tensão e atração”. Tensão porque aqueles que têm o dever de 

trabalhar, mesmo quando não conseguem trabalho, precisam da assistência, mas não têm 

direito a ela. Portanto, o trabalho obsta a assistência social, mas a relação também é de atração 

porque a ausência de um deles impele o indivíduo para o outro, mesmo que não possa, não 

deva ou não tenha direito (Ibidem, p.47) 

Desta forma, inserida no conjunto de direitos que qualificam a seguridade social, a 

política de assistência social sofre significativamente com as transformações ocorridas a partir 

dos anos 90 no país. Alguns autores colocam a seguridade social como sistema inconcluso 



 
 

(FLEURY, 2004a), outros afirmam que ocorreu uma metamorfose inconclusa do seguro para 

a seguridade social (TEIXEIRA, 1990), e outros ainda entendem que ela permanece entre o 

seguro e a assistência (BOSCHETTI, 2003b).  

O fato é de que as consequências trazidas pelos ajustes neoliberais delinearam novos 

ditames da acumulação capitalista para a periferia do mundo, no qual se insere o Brasil. 

Mediante o receituário político-ideológico para a retomada das altas taxas de lucro, os 

prognósticos sobre as políticas sociais brasileiras não são muito otimistas, apesar das 

conquistas democráticas da Constituição e das suas regulamentações. Neste âmbito a política 

social brasileira tem que conviver com a tensão entre as conquistas constitucionais 

asseguradas e a contra-reforma neoliberal (BEHRING, 2003). O que se mostra a partir dos 

governos de Collor e com mais ênfase no governo FHC, estendendo-se até o atual governo 

Lula, é um cenário de “contra-reforma” do Estado brasileiro, ‘vis a vis’ ao aumento das 

demandas sociais advindas do crescimento do desemprego e da violência (Ibidem, 2003).  

Segundo a Organização Mundial do Trabalho (OIT), o crescimento do desemprego no 

país supera a taxa mundial de 6,2% e a da América Latina e Caribe que é de 8%, o que não 

pode ser dissociado do desempenho da economia nos últimos 20 anos e da destruição de 

postos de trabalho ocasionada pela reestruturação das empresas, especialmente do setor 

industrial.  

Sob o argumento de que a crise econômica e social decorria de problemas referentes à 

ingerência e à crise fiscal do Estado, o que se vê no País é o desmonte das medidas de reforma 

democrática, anunciadas na Constituição de 88, e uma espécie de “adaptação passiva” à nova 

ordem do capital, que, segundo Coutinho (1999) envolve processos de “modernização 

conservadora ou revolução passiva”. Há o abandono da perspectiva de Estado liberal de 

direitos e da participação da sociedade nas decisões públicas para a afirmação incisiva do 

neoliberalismo, cujas políticas apresentam tendências antidemocráticas, de legitimação do 

sistema e freio às potencialidades do desenvolvimento da sociedade civil com a capacidade 

efetiva de interferir e controlar os processos decisórios. 

Como tendências destes processos nas políticas sociais podemos citar: a privatização 

de estatais (entrega do patrimônio público à iniciativa privada); o ajuste fiscal (que “arrocha” 

os recursos para as políticas sociais e “jorra” dinheiro e incentivos fiscais para o mercado); a 

publicização (criação de agências executivas e incentivo ao surgimento de ONGs e 

organizações sociais, bem como a regulamentação do terceiro setor para a execução de 

políticas sociais); a separação entre a formulação e execução de políticas públicas; a falta de 

construção de arenas de debate e negociação política sobre as políticas públicas; a 



 
 

desresponsabilização pelas políticas sociais e pelo padrão de seguridade social; entre outras 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2006). Recolocam-se em cena práticas filantrópicas e de 

benemerência, ganhando relevância ações do denominado terceiro setor (não governamental e 

não lucrativo), como expressão da transferência à sociedade de respostas às seqüelas da 

questão social, no qual podemos aludir ao Programa Comunidade Solidária do FHC. 

Por meio do redimensionamento da ação do Estado brasileiro na vida econômica, 

social e política, a classe dominante realiza um esforço de restringir seu espaço de atuação. 

Processos como a privatização, a focalização/seletividade e a descentralização (DRAIBE, 

1993) tem, hegemonicamente, influenciado a convivência lado a lado com a luta pela 

cidadania e pela democracia, mas também com a violência, a impunidade, a injustiça para 

com as classes subalternas.  

Enquanto a tese da crise fiscal do Estado brasileiro é amplamente difundida, sobretudo 

na era FHC (1995-2002), as respostas dadas à “questão social” passam a ser canalizadas para 

mecanismos reguladores do mercado e partilhadas junto ao Estado para a implementação de 

políticas, programas ou projetos sociais de caráter focalizado e essencialmente seletivo que 

recaem, sobretudo, às políticas de assistência social.  É vertiginosa a redução nos gastos 

públicos, especialmente na área social, condensando assim, “um processo histórico de lutas 

pela democratização da economia política, da cultura na construção da esfera pública” 

(IAMAMOTO; 2004 p.10).  

De acordo com Boschetti e Salvador (2006, p.56) no bojo das políticas 

macroeconômicas que deram sustentação ao Plano Real, a política fiscal foi uma determinante 

que seguiu à risca as recomendações de organismos multilaterais, como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Na pretensão de equilibrar as contas públicas brasileiras, em 1993, os 

economistas formuladores do Plano Real defendem a criação do Fundo Social de Emergência, 

que ao, ser instituído em 1994, pela Ementa Constitucional de Revisão n. 1, permite a 

desvinculação de 20% dos recursos destinados às políticas de seguridade social.  

No governo Lula, sob a alegação de que a “economia brasileira ainda requer cuidados” 

manteve-se, no âmbito da Ementa Constitucional n.42 a prorrogação da DRU – 

Desvinculação das Receitas da União. Em outras palavras, ficou aberta a possibilidade de 

transformar recursos destinados ao financiamento da seguridade social em recursos fiscais 

para a composição do superávit primário e, por conseguinte, sua utilização para o pagamento 

da dívida externa. Sendo assim, através da dívida pública a estratégia de acumulação 

capitalista tem se intensificado junto ao processo de financeirização da riqueza, em que o 

fundo público tem desempenhado papel estratégico. Em 2005, por exemplo, o Brasil pagou 



 
 

R$157 bilhões em pagamentos da dívida externa, valor que é proporcionalmente quatro vezes 

superior a todo o gasto na União com saúde e dez vezes maior do que o montante de recursos 

aplicados na política de assistência social neste mesmo ano (BOSCHETTI; SALVADOR, 

2006). 

Enquanto é potencializada a lucratividade do setor privado, particularmente o 

bancário, a política econômica em curso no país tem incorporado os setores mais 

empobrecidos da sociedade como inevitáveis na sociedade. De acordo com o IPEA (2005) o 

contingente de trabalhadores ocupados (que desenvolvia algum tipo de atividade remunerada) 

e que não contribuía para a seguridade social era de 40,6 milhões contra apenas 29,8 milhões 

de contribuintes, ou seja, entre os 70,5 milhões de pessoas com mais de 10 anos ocupadas no 

setor privado, o percentual de não contribuintes (57,7%) é bastante superior ao de 

contribuintes (42,3%). Isso significa que, em cada 100 trabalhadores ativos no setor privado, 

aproximadamente 58 não contribuem e, portanto, não têm e não terão acesso aos direitos 

previdenciários e demais direitos. A maioria destes não contribuintes, diferentemente do que 

muitos afirmam, possui baixos rendimentos. Entre os 40,6 milhões que não contribuíam para 

a seguridade social neste ano, um total de 20,4 milhões (50,12%) não possuíam rendimentos 

ou recebiam menos de um salário mínimo (Ibidem). Destes, portanto, potenciais beneficiários 

do Sistema de Previdência Rural e outros 15,4 milhões são, segundo o próprio Ministério da 

Previdência Social (MPS), “cinco milhões são trabalhadores rurais e, portanto, potenciais 

beneficiários de programas de assistência social focalizados no combate à pobreza” 

(PINHEIRO; BAAR, 2003, p. 2). 

Se a política de redução de gastos sociais prevalece como tendência, o caráter 

universal das políticas seguridade social, com destaque à política de assistência social, sofre 

retrocesso. Dá-se margem à implementação de políticas guiadas pela prática do clientelismo, 

segmentação de necessidade, baseadas em padrões de seletividade, fragmentação e 

pulverização dos serviços prestados à população.  Podemos dizer, de acordo com Mota 

(2006), que a estratégia da “nova” gestão estatal da forma de trabalho é “incorporar o 

processo de precarização como inevitável, a mercantilização como fato inexorável e a 

subordinação do público ao privado como iniciativas complementares e parte constitutiva das 

novas experiências de gestão”. 

 Nas determinações dessas tendências há que se observar que, numa realidade social 

em que prevalece o repasse de ações e responsabilidades do setor público ao privado e às 

parcelas da sociedade civil “organizada”, contraditoriamente, os avanços observados no 

campo das políticas sociais incorporam a precarização do trabalho e a desregulamentação da 



 
 

proteção social como fatais nesta sociedade. Nesse sentido, acentuam-se a regressão de 

políticas redistributivas de natureza pública e constitutiva de direitos, em prol de políticas 

compensatórias de combate à “pobreza” e com caráter seletivo e temporário. Medidas de 

enfrentamento à precarização e desproteção do trabalho são sucessivamente esvaziadas, 

enquanto a política de assistência social ganha centralidade. Observa-se que apesar do avanço 

constitucional, a seguridade não é capaz de assegurar a proteção social aos trabalhadores do 

mercado de trabalho, o princípio da universalidade foi incorporado apenas pela política de 

saúde, enquanto a previdência destina-se apenas aos contribuintes e a assistência social, por 

sua vez, restringe-se aos “pobres” em situação de extrema pobreza e miserabilidade.  

 No livro Classes Subalternas e Assistência Social, Yasbek (1993), traça uma 

interlocução entre os estudos sobre a “pobreza brasileira” e seu enfrentamento via políticas 

sociais públicas, com ênfase na atuação do Estado e nos impactos destas políticas sobre a 

população-alvo dos serviços e benefícios assistenciais. Partindo do prisma das relações de 

classes e seus conflitos, busca da apreensão do caráter contraditório das políticas sociais, 

particularmente da política de assistência social, no enfrentamento da “questão social”, a 

autora destaca a assistência como uma das dimensões que imbricam as relações entre as 

classes e destas com o Estado. Desenvolve-se, portanto, de forma direta ou indireta junto às 

classes subalternas, com sentido aparentemente compensatório da exclusão dessas classes.  

Na contraditória gestão estatal da força de trabalho, esta política sob a ótica do Estado 

funcionaria como um “mecanismo de estabilização social” e para as classes subalternas seria 

uma forma de acesso a bens e serviços, o que contribuiria para dar legitimidade às suas 

demandas (YASBEK, 1993).  Nesse caso, as políticas de assistência social materializam-se 

mediante ações casuísticas, inoperantes, fragmentadas, superpostas sem regras estáveis ou 

reconhecimento de direitos. Pode-se afirmar, então, que serve “à acomodação de interesses de 

classes e são compatíveis com o caráter obsoleto dos aparelhos de Estado” em face da 

“questão social”. No limite, tais ações reproduzem a desigualdade social na sociedade 

brasileira (Ibidem, p.37).  

Desta forma, embora a assistência social tenha alcançado estatuto de política social 

pública, inscrita nos direitos sociais, sua implementação revela tendência acentuada à 

focalização, fragmentação e seletividade, comprometendo o princípio da universalidade, da 

continuidade e da sistematicidade das ações (MOTA et al, 2006, p. 168). O que, de fato, foi 

ampliado pela lógica de financiamento baseado em dotações orçamentárias peculiares para 

cada programa (recursos carimbados), ecoando de forma negativa no rol de prioridades destas 

ações.  



 
 

No contexto contemporâneo, observa-se uma evolução percentual das despesas da 

União com a assistência social, incluindo todas as ações previstas na LOAS, ou seja, serviços, 

programas, projetos e benefícios assistenciais. Pode-se observar que, em 2004, 

comparativamente ao ano de 2003, a função assistência social aumentou em 40,4% sua 

participação no orçamento da seguridade social e em 59,4% na participação do Orçamento 

Total da União (exclui-se o orçamento de investimento das empresas estatais), evidenciando a 

priorização da assistência social no aporte de novos recursos por parte deste ente federado 

(BRASIL, 2005b). Essa mesma pesquisa mostra-nos que a ampliação do orçamento destinado 

à assistência pela União já direcionava, em 2004, 6% do orçamento destinado às dotações 

destinadas para o orçamento da seguridade social, incluindo-se aquelas destinadas ao 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Renda Mensal Vitalícia (RMV). 

 Nessa conjuntura, a política de assistência social delimita a criação e a implementação 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o que representa um avanço na trajetória das 

políticas sociais, mas expressa paradoxos e dificuldades na consolidação dos direitos no 

Brasil. Nesse sentido, sua integração junto à seguridade social torna-se critério fundamental 

para sua efetivação (BOSHETTI, 2005).  

Por sua vez, o SUAS, cuja operacionalização se dá por meio dos princípios da LOAS e 

da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e sob as orientações da Norma 

Operacional Básica de Assistência Social (NOB/SUAS), tem estabelecido orientações centrais 

sobre a materialização de um sistema em seu sentido mais estrito, ou seja, como estrutura 

organizada com base em um conjunto de serviços socioassistenciais interrelacionáveis e 

congregados por características de proximidade e diferentes tipos de proteção social.  

Nosso objetivo no próximo item é problematizar as novas estratégias de organização e 

de gestão da política de assistência social, partindo dos pressupostos deste sistema único e de 

sua implementação diante das demandas advindas o agravamento das condições de vida e de 

trabalho da população brasileira. 

 
 

1.3 Sistema Único de Assistência Social: novas formas de organização e de gestão 

pública da política de assistência social 

 

 A partir da LOAS, em 1993, e da aprovação da PNAS, no final de 2004, a política de 

assistência objetiva transitar efetivamente para um campo de direitos, de universalização dos 

acessos e de responsabilização estatal da gestão das expressões da “questão social”, ao 



 
 

estabelecer bases para o afirmação do conjunto articulado de iniciativas públicas/privadas, no 

atendimento às necessidades sociais básicas de determinada parcela nossa população.  

 Diante da ampla mobilização dos setores organizados da sociedade civil, através das 

deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social é a institucionalização do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que não só introduz mudanças profundas nas 

referências conceituais, mas também na estrutura organizativa e na lógica de gerenciamento e 

controle das ações na política de assistência social12. O objetivo da implantação do sistema é o 

rompimento com modelo anterior de atendimento socioassistencial baseado na caridade e na 

ausência da primazia do Estado, apresentando-se como elemento necessário para a 

consolidação e ampliação da seguridade social no país.  

 A materialização do SUAS representa um avanço no fortalecimento do papel do 

Estado na gestão da política de assistência é. Ao mesmo tempo, porém diante, da dinâmica 

reprodutiva do capitalismo, constitui espaço de intervenção política das classes dominantes no 

sentido de retirar da seguridade, na qual está compreendida a assistência social, a 

peculiaridade de representar um campo de lutas e adequá-la aos seus interesses. Mota et al 

(2006, p.168) destacam que as classes dominantes, ao imprimir centralidade à política de 

assistência social no enfrentamento às contradições sociais, mediante, por exemplo, 

programas de transferência monetária de renda, “referendam a cultura da equidade e da 

assistência social como mecanismo de administração da desigualdade social”.  

 Trata-se de perspectivas que vêm intimamente atreladas aos objetivos traçados pelos 

organismos internacionais, especialmente o Banco Mundial, que defendem não a igualdade de 

renda, mas a ampliação do acesso por pessoas de “baixa renda” aos cuidados com saúde, 

emprego, educação, dentre outras. Pode-se dizer que não há incompatibilidade entre o 

rearranjo realizado na implementação da política de assistência social com a manutenção da 

política econômica de governo baseada na rentabilidade do capital financeiro. 

 Na PNAS/2004 observa-se a defesa e atenção sobre interesses e necessidades sociais 

das famílias, resguardando suas particularidades, isto é, os membros e indivíduos mais 

“empobrecidos” e sua relação com vínculos comunitários.  Embora, em 1997 e 1998, as 

NOBs – Normas Operacionais Básicas já tivesse posto diferenciações entre serviços, 

programas e projetos de assistência social além de criar atribuições dos conselhos gestores de 

assistência e as comissões de intergestores tri e bipartites (espaços de pactuação), não estavam 
                                                 
12 Em 2003, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) convocou e realizou, extraordinariamente, a IV 
Conferência Nacional de Assistência Social, por meio da Portaria nº 262, de 12 de agosto de 2003, com a 
finalidade de avaliar a situação atual da Assistência Social e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento. 



 
 

claras as bases para implantação do propalado sistema descentralizado e participativo de 

assistência social. É apenas a partir de 2004 que uma série de regulamentações foram emitidas 

com a finalidade de delimitar ações de um novo modelo de organização e gestão da 

assistência.  

 Esta institucionalização da política de assistência social baseia-se hierarquicamente 

nos níveis de proteção (básica e especial), nos critérios de inclusão e equidade e, sobretudo, 

na centralidade da família. Na PNAS e, com mais ênfase na NOB/2004 são fortalecidos 

instrumentos de gestão que passam a ter papel determinante na redefinição de ações de 

planejamento local que visam para além da ordenação dos serviços e, ainda, a garantia de 

repasse de recursos públicos “não-carimbados” por meio dos fundos (nacional, estaduais e 

municipais) e pautado na atuação decisiva nos conselhos gestores. 

É através da gestão das ações sociais públicas que demandas das necessidades dos 

cidadãos, expressas através das distintas manifestações da “questão social”, são legitimadas e 

constituídas em direitos. Tais demandas e necessidades são priorizadas efetivamente quando 

ingressam na agenda estatal e se tornam interesse não apenas de setores organizados da 

sociedade civil, mas também do Estado. A gestão social, no caso da política de assistência 

social, ganha então peculiaridade quando, em sentido amplo, abrange o processo de 

formulação e implementação das políticas elaboradas pelo Estado no sentido de atender às 

necessidades da população de forma integral e universal.   

Nesse caso, a gestão da política de assistência social, redesenhada mediante o SUAS, 

se desenvolve por meio de ações públicas que respondem às necessidades que têm origem na 

sociedade e são incorporadas e processadas pelo Estado em suas diferentes esferas (federal, 

estadual e municipal). Em se atrelando a perspectiva de descentralização político- 

administrativa, a noção de territorialidade torna-se eixo orientador do modelo de 

socioassistencial do SUAS ao rearticular os elementos constituintes do sistema – entidades e 

organizações de assistência social e instâncias de pactuação e deliberação – segundo a 

complexidade da dinâmica social e econômica de cada localidade.  

No atendimento das necessidades básicas da população, o município torna-se o 

principal coordenador e executor dos serviços socioassistenciais. Entretanto, há de se 

considerar que as tendências assumidas pela política de assistência social dependem tanto do 

nível de socialização política das classes subalternas, quanto das formas de incorporação das 

necessidades destas pela classe dominante.  



 
 

Esse atendimento “mais próximo das necessidades da população”, com base no 

critério de família referenciada13, pode confluir para focalização em territórios com maior 

incidência de “pobres”, diluindo o acesso aos direitos sociais ao invés de reforçá-los. Mas, 

discurso oficial destaca nesse procedimento sua capacidade de permitir a apreensão objetiva 

das condições concretas da realidade na dinamicidade de relações sociais, considerando a 

heterogeneidade de um país caracterizado por um número considerável de pequenos 

municípios14 (até 20 mil habitantes) e também por outros com elevada densidade 

demográfica, nas regiões metropolitanas. Assim, na perspectiva da descentralização o suas 

confere, então, aos municípios e ao Distrito Federal a destinação de recursos financeiros para 

custeio do pagamento de serviços e benefícios, a execução de projetos de enfrentamento da 

pobreza (junto às entidades e instituições da sociedade civil) e, por fim, as ações assistenciais 

de caráter emergencial.  

Desta forma, a família torna-se foco principal para a concepção e implementação dos 

benefícios, serviços, programas e projetos, tendo em vista o fato de que é o “espaço primeiro 

de proteção e socialização dos indivíduos e que, para que cumpra com tais funções, precisa 

ser protegida” (BRASIL, 2004). Entendendo-se esta proteção como proteção social, isto é, 

formas ou sistemas mais ou menos institucionalizados pela sociedade para proteção de parte 

ou de conjunto de seus membros em decorrência de certas vicissitudes da vida natural e 

social, as funções assistenciais de proteção, vigilância e de defesa dos direitos 

socioassistenciais. Imprime-se certa particularidade ao enfrentamento da “questão social”: o 

privilegiamento das ações de cunho preventivo em detrimento de ações puramente 

emergenciais.   

Nesse contexto, os usuários da política de assistência social são ampliados 

exponencialmente abarcando cidadãos e grupos que se encontram em “situações de 

vulnerabilidade e riscos”, tais como:  

 

                                                 
13 Família Referenciada é aquela que vive em áreas caracterizadas como de vulnerabilidade, definidas a partir de 
indicadores estabelecidos por órgão federal, pactuados e deliberados. Tais indicadores devem relacionar 
informações sociais, econômicas, demográficas e cadastrais com as escalas territoriais e as diversidades 
regionais presentes no desenho federativo do país. Esta unidade de referência foi escolhida em razão da 
metodologia de fortalecimento do convívio familiar, do desenvolvimento da qualidade de vida da família na 
comunidade e no território onde vive. 

14 A caracterização dos municípios se dá a partir dos seguintes critérios: Municípios Pequenos 1- até 20.000 
habitantes; Municípios Pequenos 2 - entre 20.001 e 50.000 habitantes; Municípios Médios - entre 50.001 e 
100.000 habitantes; Municípios Grandes - entre 100.001 e 900.000 habitantes e Metrópoles – população superior 
a 900.000 habitantes (BRASIL, 2004). 



 
 

famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 
pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos 
étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão 
pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias 
psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e 
indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e 
informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 
representar risco pessoal e social (BRASIL, 2004). 

 

 Há, nitidamente, uma ampliação da dimensão da intervenção da política de assistência, 

ao se manter a responsabilidade do Estado na condução desta política, ratificando a idéia de 

que a mesma está voltada a aqueles que de alguma forma estejam impossibilitados de garantir 

sua sobrevivência pela inserção no trabalho. Esse processo se desdobra na concepção de uma 

política que visa assegurar as seguintes seguranças: segurança de sobrevivência – de 

rendimento e autonomia a todos independentemente de suas limitações para o trabalho ou do 

desemprego; a segurança de acolhida – promovida por meio da provisão das necessidades 

básicas de alimentação, vestuário e abrigo; e a segurança do convívio familiar e comunitário 

– no enfrentamento de situações de reclusão e rompimento.  

Num contexto de reestruturação dos sistemas de proteção social nos marcos globais de 

redefinição das estratégias de acumulação capitalista por meio da implementação de políticas 

neoliberais, na particularidade brasileira, a implementação da política de assistência nesses 

moldes, responde a expressões de relações sociais de desigualdade estrutural da sociedade 

onde o reconhecimento de situações de “pobreza e extrema pobreza” passam a não ser 

incompatíveis com a destituição dos direitos trabalhistas e sociais.   

Nesse sentido, numa reafirmação de sua natureza não contributiva e considerando as 

vulnerabilidades e riscos a que o indivíduo e/ou sua família estão submetidos, tais seguranças 

sociais são, assim, articuladas em níveis de proteção social – básica e especial.  Segundo 

Boschetti (2005), o SUAS materializa-se e organiza-se “com base em um conjunto de 

serviços socioassistenciais inter-relacionáveis e agrupados por características de proximidade, 

e em diferentes tipos de proteção social”. Orientada pela perspectiva de proteção social básica 

e especial, previstas na NOB/2005 e na PNAS, tem como pressuposto a complexidade e a 

diversidade das necessidades sociais, o que leva à consideração das desiguais oportunidades 

de usufruto das potencialidades que a sociedade oferece e, ainda, o significado que assumem 

na ótica da população.  

Especificamente quanto às características de implantação, o SUAS exige não somente 

a gestão co-partilhada, o co-financiamento e a cooperação técnica entre os três entes 

federados, requer ainda a regulação da hierarquia, vínculos e responsabilidades do sistema. 



 
 

No caso da proteção social básica, a característica basilar é que a mesma incide sobre 

famílias, seus membros e indivíduos cujos direitos não foram violados, embora estejam em 

situação de vulnerabilidade.  

Na proteção social básica estão referidas as ações preventivas, que reforçam a 

convivência, socialização, acolhimento e inserção, e possuem um caráter mais genérico e 

voltado, prioritariamente, para a família. Na perspectiva do desenvolvimento de 

potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, este nível 

de proteção destina-se às populações em situação de vulnerabilidade social (PNAS, p. 27, 

2004). Essas ações assistenciais de proteção social básica serão realizadas, sobretudo, pelos 

Centros de Referência de Assistência Social – os CRAS – que figuram como unidades 

públicas estatais de assistência social que, a partir de um determinado território, objetivam o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários que não foram rompidos. Em 2007, dos 

5.564 municípios brasileiros, 2.629 municípios, ou seja, 47,26% destes tinham CRAS co-

financiados.  

Isso significa que há uma heterogeneidade no número de famílias referenciadas por 

município, que delimita particularidades tanto no repasse dos recursos, como na identificação, 

monitoramento e avaliação de necessidades concretas dessas famílias. O CRAS tem papel 

central e atua como espaço de referência para o acesso dos usuários à rede socioassistencial, 

porque além de localizar-se próximo ao território onde vivem famílias e indivíduos em 

situação de vulnerabilidade social, ainda presta serviços continuados de proteção social básica 

de assistência social para famílias, por meio do Programa de Atenção Integral à Família – 

PAIF.  

 Na prática, as ações de proteção social básica englobam várias ações realizadas através 

de serviços, benefícios, programas e projetos prestados à população em situação de 

vulnerabilidade social, nos seus diversos ciclos de vida. Desta forma, podemos citar: a 

implementação do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), os programas de inclusão 

produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza, centros de convivência para idosos, 

serviços para crianças de 0 a 6 anos de idade, programas de incentivo ao protagonismo 

juvenil, dentre outros. De fato, o que se observa a partir da média histórica, de 2005 até 2008, 

é uma ascendência nos recursos voltados à PSB que, em 2007, atingiram um total de 260 

milhões de reais co-financiados entre os entes federados, segundo a Secretaria Nacional de 

Assistência Social – SNAS (2009).  

Quanto à proteção social especial (PSE), diferencia-se da proteção social básica no 

que se refere à oferta de serviços considerados mais especializados, destinados a pessoas em 



 
 

situações de risco pessoal ou social, voltados para atendimento individual em meio aberto ou 

em abrigos e de caráter mais complexo por se tratar de um atendimento dirigido às situações 

de violação de direitos (PNAS, p. 31, 2004).  

Esse tipo de proteção social se subdivide em duas outras: a proteção social de média 

complexidade e a proteção social especial de alta complexidade. Ambas lidam com a violação 

de direitos, mas na primeira os vínculos familiares e comunitários ainda não foram rompidos, 

enquanto na proteção social especial de alta complexidade desenvolvem-se ações voltados 

àqueles cujos vínculos familiares e comunitários já tenham sido rompidos. Na média 

complexidade, se configuram como serviços: a abordagem de rua, o plantão social, medidas 

sócio-educativas de meio-aberto (Prestação de Serviço a Comunidade e Liberdade Assistida), 

dentre outros.  

 Na proteção especial de alta complexidade, os serviços são aqueles que indicam a 

garantia da proteção integral do Estado aos usuários, no sentido de garantir-lhe moradia, 

alimento, higienização e trabalho protegido através de abrigos, albergues, casa lar, família 

substituta, família acolhedora, etc. Em média, a proteção social especial, particularmente a de 

média complexidade, financia 1.104 serviços especializados de enfrentamento ao abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes, serviços regionais e os Centros de Referência 

Especializados da Assistência Social (CREAS) cujo intuito é o atendimento daquelas pessoas 

com direitos violados (Fonte: Secretaria Nacional de Assistência Social, 2009).  

Quanto à estrutura organizacional e operacional do SUAS, a idéia é subjacente nas 

regulamentações é a estratégia de estruturação de rede socioassistencial, um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade civil, que ofertam e operem benefícios, 

serviços, programas e projetos que supõe a articulação entre todas as unidades de proteção 

social. Considerando a alta densidade populacional e, ao mesmo tempo, a heterogeneidade 

socioterritorial presente nos 5.561 municípios, mostrou-se urgente a vertente territorial, ou 

seja, exige-se agregar ao conhecimento da realidade, a dinâmica demográfica associada à 

dinâmica socioterritorial. A classificação dos municípios segundo sua características 

demográficas e demandas potenciais tem servido à diferenciação de tipos e níveis gestão do 

SUAS, que tem como eixos estruturantes a territorialização, a descentralização, a primazia da 

gestão pública, a valorização da participação popular, o padrão de financiamento e o controle 

social.  

No caso da gestão municipal, a implantação do SUAS obedece três diferentes níveis 

de gestão: 



 
 

• Gestão Inicial – corresponde ao tipo no qual foram enquadrados automaticamente 

todos os municípios, após a aprovação do SUAS, que estavam habilitados conforme 

NOB 98.  

• Gestão Básica – é o nível em que o município assume a gestão da proteção social 

básica e deve responsabilizar-se pela oferta de programas, projetos e serviços 

socioassistenciais que fortaleçam vínculos familiares e comunitários que promovam 

beneficiários do BPC e transferência de renda. 

• Gestão Plena – o município tem a gestão total das ações de assistência social, 

independente da origem de seu financiamento. 

Segundo dados do MDS, em 2006 estavam habilitados no SUAS 5.405 municípios 

dentre os quais 1.337 encontravam-se no nível inicial, 3.709 na básica, 159 não estavam 

habilitados e apenas 359 aderiram à gestão plena da política de assistência. Isso indica que 

repasse de recursos e apoio da União e Estados deve priorizar aqueles municípios que 

possuem dificuldades maiores na estruturação de rede de serviços socioassistenciais. Uma vez 

que, no âmbito do financiamento da política de assistência, o SUAS rompe com a definição de 

programas e serviços e respectivo financiamento em âmbito federal, ao estabelecer 

mecanismo de repasse automático fundo a fundo que propõe critérios de partilha dos recursos 

do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) baseados em critérios objetivos que 

considerem o porte dos municípios, os indicadores socioeconômicos locais e a complexidade 

e hierarquização dos serviços (proteção básica e/ou especial).  No quadro 01podemos 

visualizar o modelo de organização da assistência social por tipos de ação e modalidades de 

financiamento e os tipos de ação que compõem os dois tipos de proteção: a PSB e a PSE.   

 
Quadro 01 - Organização das ações da Política Nacional de Assistência Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações de assistência social Modalidades de financiamento 

Serviços 

 

Co-financiamento, com transferência 
regular e automática de recursos federais 
para os fundos estaduais e municipais e 
aportes próprios de recursos dessas duas 

esferas de governo. 

Programas e projetos Convênios e co-financiamento. 

Benefício da Prestação 
Continuada 

Financiamento federal. 

Fonte: Secretaria Nacional de Assistência Social, MDS, 2009. 



 
 

Na demarcação do campo de direitos socioassistenciais significa ultrapassar o 

aprisionamento da política de assistência social numa esfera governamental residual e que 

reproduza estratégias de mistificação das desigualdades sociais através de redução das 

respostas a programas pontuais sem conteúdo ou potência libertários que possibilitem a 

efetiva participação da população, em contraposição aos processos de subalternização política 

e exploração econômica (PAIVA, 2006). No redesenho das ações socioassistenciais com o 

SUAS, enquanto estruturas organizadas de relevância pública e interesse do Estado, são 

postas estratégias de superação de contradições inerentes à concretização política de 

assistencial social, em especial a combinação de princípios como a universalidade e 

seletividade e a articulação entre as dimensões preventivas e protetivas à política de 

assistência social.  

Inserida no conjunto de direitos de seguridade social, a política de assistência vem, de 

uma maneira geral, submetendo-se à lógica fiscal. Basta ver os ínfimos recursos aplicados 

pelo FNAS na definição dos pisos de proteção social básica e especial. O Piso Básico Fixo 

(PBF), calculado com base no PAIF é de R$ 1,80 por família referenciada por mês. Ou seja, 

um município de pequeno porte I em gestão inicial, que demonstrar atendimento a 1.000 

famílias, vai receber R$ 1.800,00/ mês ou 21.600,00/ano. O Piso Fixo de Média 

Complexidade (referente a municípios em gestão inicial e básica) é de R$ 62,00/mês por 

família e/ou pessoa; e para os municípios em gestão plena ou para serviços de referência 

regionais é de R$ 80,00/mês por família ou pessoa.  Desse modo, provavelmente, nem todos 

os municípios receberão recursos federais, visto que o recurso existente é insuficiente para 

atender todos os municípios. E estes, junto aos estados, por outro lado, necessitam ampliar 

significativamente seus recursos para estabelecer a co-participação. 

Diante do conjunto de reformas inscritas nas transformações político-econômicas e 

sociais em curso, se observa que a política de assistência social ganha abrangência, mas ao 

mesmo tempo sofre com ofensivas na medida em que a seguridade social assume novas 

configurações.  

Enquanto aumentaram as pressões sobre os serviços sociais, em especial sobre a 

previdência social, haja vista o desemprego exponencial que fez com que milhões de 

trabalhadores perdessem a possibilidade de vínculo com políticas sociais contributivas, 

aumentam as pressões sobre a política não-contributiva, isto é, a assistência social. Incidem 

mudanças contundentes nos programas e na abrangência de assistência, privilegiando rígidos 

critérios de seletividade do público-alvo.  



 
 

O Programa Bolsa Família, por exemplo, cujo objetivo é o enfrentamento da pobreza 

por meio de transferência direta de renda com condicionalidades, além de ter sucessivos 

critérios de acesso, dentre eles a renda per capita mensal15 (MDS, 2009). A caracterização e 

seleção do público, bem como o processo de monitoramento e avaliação da implementação 

das ações têm na gestão da informação (através de sistemas como o SUAS/web, Rede SUAS, 

GeoSUAS, CadSUAS, CadÚnico, dentre outros) um dos principais instrumentos de gestão do 

sistema. 

O reforço à lógica da universalização dos direitos sociais na política de assistência 

sobrevém com a introdução do princípio organizativo da intersetorialidade no SUAS. Isso 

salienta que na materialização deste sistema e do conjunto de direitos socioassistenciais são 

cruciais elementos de convergência e integração de ações advindas de diversas políticas 

públicas como a educação, a previdência social, a saúde, e demais políticas. Sendo assim, 

além de articular-se intrinsecamente à implementação das políticas de seguridade social, a 

assistência social tem uma particularidade que está no fato de que sua objetivação dá-se “de 

forma integrada às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos 

mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à 

universalização dos direitos sociais” (BRASIL, 1993). Isso requer observar a política de 

assistência para além de uma visão endógena, específica, “em si só”, convém articulá-la com 

demais políticas e serviços públicos ofertados e, ainda, não a superdimensionar ao ponto de 

lhe atribuir funções competentes ao conjunto de políticas públicas, como a proteção social 

(BOSCHETTI, 2005). 

De acordo com Sposati (2004), não é incompatível estabelecer a 

especificidade/particularidade da política de assistência social com a intersetorialidade. Se por 

um lado, a autora considera que o campo de cada política social supõe a divisão institucional 

da gestão, combinada à instância de cada poder, por outro lado, dada a ênfase aos modelos de 

gestão democrática, a perspectiva de unificação das políticas sociais passa a ter como idéia 

fundamental a complementaridade das ações. Nessa perspectiva, ao definir os serviços de 

proteção social básica, o SUAS delimita suas modalidades de atendimento num indício de que 

as políticas sociais combinam-se de acordo com suas características próprias, mas 

articulando-se a diferentes modelos de gestão que podem conter mecanismos de gestão 

intersetorial articulados com a descentralização e a participação.  

                                                 
15 Atualmente, no PBF, as faixas de renda vão até R$70,00 para as famílias em “extrema pobreza” ou de 
R$70,00 até R$140, 00 para as famílias em “situação de pobreza” (MDS, 2009) 



 
 

No contexto de inflexão do padrão de enfrentamento da “questão social” pelo Estado 

brasileiro diante na necessidade de recomposição das taxas de lucros pela classe dominante, 

pretensamente a assistência social torna-se mediação no atendimento das necessidades sociais. 

Sendo assim, nos marcos da seguridade social, a intersetorialidade na assistência pode ser 

analisada enquanto estratégia de gestão pública que se engendra historicamente nos 

mecanismos de consenso da classe dominante sobre as classes subalternas no sentido de 

manter a sua hegemonia ideopolítica. 
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CAPÍTULO 2. O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA E A 

PROPOSTA INTERSETORIAL NO SUAS 
 

 Diante das configurações que a política de assistência social assume na 

contemporaneidade podemos enfatizar, sobretudo, o esforço para materializá-la enquanto 

política pública sobre o crivo de sistema único, cujas características desenvolvemos 

anteriormente. Na perspectiva sistemática trazida pelo SUAS o destaque está não somente no 

debate sobre a renda mínima e de suas ambiguidades quando se fala no atendimento às 

necessidades sociais básicas. As propostas de enfrentamento das múltiplas expressões da 

“questão social” têm delimitado estratégias de gestão que indicam a articulação da política de 

assistência social com demais políticas públicas, que determinam mudanças substantivas na 

própria concepção desta política. 

 Apresentada como eixo estruturador de todo o SUAS a noção de intersetorialidade, 

atrelada às noções de proteção social básica e especial, produz necessariamente alterações nos 

processos de trabalho desenvolvidos pelos profissionais junto às famílias e impõe como 

direção a integração de demais políticas públicas na potencialização de resultados. 

Especialmente no Programa de Atenção Integral a Família (PAIF). Estabelecido na portaria nº 

78, de 8 de abril de 2004 do MDS, este conceito sugere englobar, partindo do princípio da 

seguridade social, um conjunto de ações capazes de garantir direitos e de reduzir 

vulnerabilidades e riscos sociais. 

 Essa exigência de integração da assistência social com demais setores (econômicos e 

sociais) continua a produzir, no entanto, uma série indagações que ressaltam as formas como 

o Estado tem equalizado a coexistência de padrões universalistas da seguridade social com a 

hegemonia neoliberal. Ao eleger como ponto de partida o PAIF, nosso objetivo é analisar 

criticamente como a intersetorialidade, enquanto processo de gestão, se engendra nas relações 

entre Estado e sociedade civil na particularidade brasileira, em nível local. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1 O Programa de Atenção Integral à Família (PAIF): peculiaridades no SUAS 

   

 No contexto da descentralização, espera-se que a institucionalização do SUAS alcance 

maior efetividade a partir da possibilidade de responder concretamente às necessidades sociais 

básicas da população mediante ações integradas e territorializadas. Estas ações são 

constituídas por um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios que, no âmbito da 

assistência social, são prestados de forma direta pelos órgãos e instituições públicas das 

esferas de administração pública ou indiretamente, por meio de fundações mantidas pelo 

poder público ou convênios. 

 Segundo o novo paradigma de gestão pública da assistência social, parte-se da 

perspectiva de articulação entre descentralização político-administrativa e intersetorialidade. 

Isso supõe que, tanto no planejamento, quanto nas intervenções no campo dos direitos 

socioassistenciais, estão envolvidas mudanças nas instituições e nas suas práticas, 

especialmente quando se trata de ações de proteção social básica de assistência social, por seu 

caráter substancialmente preventivo. A organização e prestação de serviços é orientada pela 

centralidade nos direitos da família e materialização dos princípios da territorialidade e 

articulação da rede de serviços básicos no município.  

Há, nesse caso, um destaque às práticas desenvolvidas no PAIF - Programa de 

Atenção Integral a Família – na oferta de serviços socioassistenciais continuados cujo 

conteúdo socioeducativo visa à convivência entre diferentes grupos intergeracionais, a 

articulação da rede entre os serviços oferecidos na política e assistência social, 

particularmente junto aos programas de transferência de renda e inclusão produtiva.  

Enquanto aprimoramento da proposta do Plano Nacional de Atendimento Integrado à 

Família (PNAIF) implantado pelo Governo Federal em 2003, o PAIF tornou-se “ação 

continuada da assistência social” (Decreto 5085/04) apresentando-se como eixo estruturador 

dos serviços oferecidos pelas unidades de referência de assistência social em nível de proteção 

social básica. Suas ações são voltadas à orientação das famílias, encaminhamentos para 

inserção no cadastro único, visitas domiciliares, grupos ou oficinas de convivência, além de 

atividades socioeducativas, de capacitação e de inserção produtiva. 

Conforme levantamento realizado pelo MDS, em 2008, no âmbito do PAIF, 

apresentou-se que dos 3331 municípios consultados, 87% possuem de 1 a 2 CRAS 

cadastrados pela SNAS e, apenas, 13% têm mais de 2 CRAS consolidados (Mapa 01).  

 

 



 
 

Mapa 01 – CRAS cadastrados no Brasil, 

por Município, em 2008  

 

 

 
 
 
 

 
Fonte: Secretaria Nacional de Assistência Social, Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, 2009. 

No CRAS Municípios 
De 1 a 2 3331 
De 2 a 3 253 

Legenda 
 
 
 A partir de 3 247 



 
 

Desde 2004, o governo federal tem investido no financiamento dos CRAS, de modo a 

garantir os serviços ali ofertados. Em relação ao custeio do PAIF, a média histórica de repasse 

de recursos federais aos municípios entre 2004 e 2007, mostra um número ascendente, 

reafirmando uma tendência de concentração na Região Nordeste. Vale registrar, no entanto, 

que se as fontes de financiamento dos CRAS se originam principalmente dos governos 

municipais e do governo federal (85,7%), o financiamento estadual está presente em somente 

12,3% dos CRAS.  

 

Gráfico 1 – Total de Recursos Repassados aos Serviços de Proteção Básica  

Brasil e Regiões, 2004 a 2007 

 
 

Fonte: MDS, 2007. 

 

Segundo a expectativa oficial, a concretização do SUAS, particularmente do caráter 

preventivo da proteção social básica, depende não exclusivamente da ampliação dos recursos 

do governo federal, mas do aporte de recursos dos governos estaduais e municipais e do 

reconhecimento concreto do conjunto de direitos. 

De modo geral, a operacionalização do PAIF se desenvolve, necessariamente, nos 

CRAS16 porque tem como perspectivas o fortalecimento de vínculos familiares e 

                                                 
16 Os CRAS referenciam com seus serviços e ações de 1.000 a 5.000 famílias e devem apresentar capacidade de 
atendimento/ano de 500 a 1.000 famílias, dependendo do porte do Município. Observe o número mínimo de 
Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, por Município.  Para municípios de Pequeno Porte I (até 
20.000 habitantes/5.000 famílias) – mínimo de 1 CRAS para até 2.500 famílias referenciadas. Para municípios 
de Pequeno Porte II (de 20.000 habitantes até 50.000 habitantes/5.000 a 10.000 famílias) – mínimo de 1 CRAS 
para até 3.500 famílias referenciadas. Para municípios de Médio Porte (de 50.001 habitantes até 100.000 
habitantes/de 10.000 a 25.000 famílias) – mínimo de 2 CRAS cada um, para até 5.000 famílias referenciadas. 



 
 

comunitários, o acesso e ampliação à proteção social básica e a prevenção de situações de 

risco no território de abrangência destes aparelhos de estado.  

Em razão da metodologia do convívio familiar, a unidade de medida elementar do 

PAIF é o indicador de família referenciada, embasa o atendimento prioritário às famílias:  

 

Figura 1 – Público-alvo do PAIF 

 

 
Fonte: MDS, 2008. 
 

Não é sem razão que a própria matricialidade familiar é apontada como eixo fundante 

do processo de implementação do SUAS. É sobre as características familiares, para além da 

função econômica, que as ações do PAIF têm como pressupostos processos coletivos de 

trabalho que apreendam a pluralidade dos arranjos estabelecidos entre os integrantes das 

famílias envolvendo, ainda, a função afetiva que circunscreve os laços consanguineos, de 

aliança e de afetividade relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, 

de gênero ou por deficiências, dentre outras).  

Isso significa que ao Estado compete o provimento da “proteção social e, por outro 

lado, o entendimento de que às famílias caberiam “respostas ao dever de sustento, guarda e 

                                                                                                                                                         
Para municípios de Grande Porte (de 100.001 habitantes até 900.000 habitantes/25.000 a 250.000 famílias) – 
mínimo de 4 CRAS para até 5.000 famílias referenciadas. Para Metrópoles – mais de 900.000 habitantes/ mais 
de 250.000 famílias – mínimo de 8 CRAS, cada um para até 5.000 famílias referenciadas (BRASIL, 2004).  



 
 

educação de suas crianças, adolescentes e jovens, bem como a proteção dos seus membros em 

vulnerabilidade, principalmente, de seus idosos e pessoas com deficiência” (BRASIL, 2006).  

Embora se regulamente a nível federal17, no PAIF perpassam objetivos que, em face às 

necessidades apresentadas em âmbito local, dependem do papel institucional das famílias ao 

apresentarem carências, vulnerabilidades e potencialidades distintas (BRASIL, 2008).  

Nesse caso, a proteção social básica, e particularmente o PAIF, propõe o 

fortalecimento de capacidades e potencialidades visando, sobretudo, o não rompimento de 

vínculos familiares e comunitários a superação de situações de “exclusão social”. O 

fortalecimento dos vínculos no PAIF pressupõe a interligação entre as relações inerentes ao 

grupo familiar e as relações deste com a comunidade, a sociedade e o Estado, no sentido de 

desenvolver três dimensões do vínculo: 

 
 
A dimensão legal ou jurídica, sócio-cultural e afetivo-relacional. Na dimensão legal, 
ou jurídica, o vínculo implica em obrigações e direitos mútuos, tendo caráter 
normativo, regulado por lei. Busca-se o esclarecimento, delimitação, cumprimento 
(e apoio para o cumprimento) das obrigações e direitos definidos pelos estatutos 
legais. Na dimensão sócio-cultural, os vínculos estão associados aos papéis 
familiares, suas representações e relações. Busca-se fortalecer a identidade e 
resgatar a história do grupo familiar, seus valores, regras, ideais e relação da família 
com o contexto sócio-cultural. Na dimensão afetivo-relacional, são abordadas as 
relações de cuidado, afeto e comunicação na família, buscando superar 
contingências que levam a violação de direitos no interior das relações familiares e 
comunitárias (BRASIL, 2005b, grifos nossos). 

  
 

É instigante ponderar que no redesenho da política de assistência social não basta 

desenvolvimento de estratégias de provisão de necessidades básicas de reprodução social. 

Pelo contrário, as provisões públicas transitam, sumariamente, de responsabilidades sociais e 

públicas do Estado, para o campo individual e privado das famílias e indivíduos. Isso incide a 

perpetuação da idéia de exclusão/inclusão social e possibilita por em segundo plano as 

determinações postas a tais necessidades e, por outro lado, depositar sobre as famílias 

responsabilidades pelas circunstâncias em que se encontram.  

Enquanto os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, privilegiam 

o atendimento à pobreza absoluta através da redução de desigualdades verticais relativas à 
                                                 
17 No PAIF, os serviços realizados pela gestão municipal nos CRAS seguem a lógica de financiamento fundo a 
fundo cujos recursos são advindos do Piso Básico Fixo que custeiam, exclusivamente, os serviços do PAIF e de 
ações complementares ao PBF. Lança-se mão, na gestão da política de assistência, a idéia de que é necessária a 
“combinação de critérios de partilha e pactuação de metas e resultados”, combinando-se “critérios de porte 
populacional dos municípios, proporção de população vulnerável e o cruzamento de indicadores socioterritoriais 
e de cobertura” (BRASIL, 2005).   



 
 

renda, o PAIF tende a reforçar o caráter de responsabilidade da família em relação à provisão 

do bem-estar.  

Desta forma, a satisfação das necessidades das famílias passaria a depender cada vez 

mais da inserção de seus membros na esfera mercantil, mediante as estratégias de acesso ao 

mercado de trabalho como os projetos de inclusão produtiva, do que às determinações 

impostas às suas condições materiais e subjetivas de vida. Sobre esse assunto, Mioto (2008, p. 

130-148) defende a tese de que o recrudescimento da família como ator crucial na provisão de 

bem-estar acompanha o retrocesso no âmbito da proteção social de garantia de direitos, o que 

vem delineando um processo de “supervalorização” da família nas políticas públicas.  

No contexto brasileiro, não bastasse a tendência histórica da manutenção de 

características fortemente familista configurado pela proteção social, o acirramento do 

processo de disputa entre diferentes projetos políticos tem reafirmado a tensão entre padrões 

universalistas de proteção social e, por outro lado, as privatizações e a afirmação da 

focalização.  

Metodologicamente, o PAIF articula a necessidade de valorização e fortalecimento das 

famílias no descobrimento e desenvolvimento de suas potencialidades individuais e coletivas, 

com a possibilidade de interagir com o conjunto de serviços socioassistenciais do SUAS e, 

especialmente, com os demais serviços sociais oferecidos no território.  

Podemos dizer que no CRAS este programa se concretiza por meio de serviços e ações 

como as dispostas no seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Quadro 02 – Serviços e Ações Desenvolvidas pelo Programa de Atenção Integral à 

Família – PAIF 

a) recepção e acolhida de famílias, seus membros e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social; 

b) oferta de procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e 

sociais e dos relacionados às demandas de proteção social de assistência social; 

c) vigilância social: produção e sistematização de informações que possibilitem a 

construção de indicadores e de índices territorializados das situações de 

vulnerabilidades, riscos e potencialidades, que incidem sobre famílias/pessoas e 

territórios; 

d) acompanhamento familiar: em grupos de convívio e de trabalho 

socioeducativo para famílias ou seus representantes; 

e) proteção proativa por meio de visitas às famílias que estejam em situações de 

maior vulnerabilidade (como, por exemplo, as famílias que não estejam 

cumprindo as condicionalidades do PBF) ou risco social; 

f) encaminhamento: para avaliação e inserção dos potenciais beneficiários do 

PBF no Cadastro Único (CadÚnico) e do BPC, na avaliação social e do INSS 

das famílias e indivíduos para a aquisição dos documentos civis fundamentais 

para o exercício da cidadania; 

g) encaminhamento (com acompanhamento) da população referenciada no 

território do CRAS para serviços de proteção social básica e de proteção social 

especial – quando for o caso; 

h) produção e divulgação de informações de modo a oferecer referências para as 

famílias e indivíduos sobre os programas, projetos e serviços socioassistenciais 

do SUAS, sobre o PBF e o BPC, sobre os órgãos de defesa de direitos e demais 

serviços públicos de âmbito local, municipal, do Distrito Federal, regional, da 

área metropolitana e ou da microrregião do Estado; 

i) apoio nas avaliações de revisão dos cadastros do PBF e do BPC e demais 

benefícios; 

j) grupos de convivência geracionais e intergeracionais. 

Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2008. 



 
 

 Logo, é indiscutível a diversidade e amplitude do trabalho realizado neste programa, 

consequentemente nas práticas executadas pelas equipes profissionais nos CRAS. Essa 

dimensão exige de gestores e destas equipes a habilitação18 para a formulação e aplicação de 

metodologias de abordagem que superem a estratificação por ciclo etário ou fragmentos de 

públicos, para direcionar-se a atuação junto aos mesmos segmentos populacionais 

privilegiando suas tramas familiares em conformação com arranjos sociais e culturais 

peculiares às diversas comunidades. Por esses motivos, se exige fundamentalmente da 

“equipe mínima” 19 composta por assistente social, psicólogo (a), auxiliar administrativo e 

coordenador (a), o processo de trabalho interdisciplinar junto às famílias e às redes sociais 

(BRASIL, 2006). 

Nos municípios, o acesso ao PAIF e aos outros serviços de proteção social básica 

desenvolve-se por demanda espontânea de indivíduos ou famílias, pela busca ativa realizada 

pelos técnicos ou pelo encaminhamento da rede socioassistencial e serviços de demais 

políticas públicas. Não só pela necessidade desse encaminhamento a articulação entre 

distintas disciplinas são propícias, todo processo coletivo de trabalho no CRAS requer o 

diálogo de diferentes abordagens teórico-metodológicas no intuito de situar o indivíduo nas 

relações sociais determinantes das suas condições objetivas de vida, de modo a não o 

culpabilizar por suas condições socioeconômicas. 

Entretanto, diante de uma sociabilidade onde se convive com grandes desigualdades 

estruturais e de concentração de renda, pode-se dizer que nos processos coletivos de trabalho 

realizados com parcelas de classes mais subalternizadas, como o público da assistência social, 

é tênue a linha entre a resolução de problemas pela via individualizante e fragmentada e a 

leitura crítica da realidade e das demandas sociais apresentadas.  

Isso exige, portanto, refletir que realizar a intervenção interdisciplinar, e porque não 

dizer intersetorial, não se dá sob a responsabilidade individual dos (as) trabalhadores (as) da 

assistência social (que se atrelam às condições materiais, humanas, institucionais, estruturais, 

financeiras, políticas e culturais onde suas atividades são exercidas). Mas, convém observar 

                                                 
18 Nos documentos redigidos pelo MDS o aspecto da habilitação é explícito através do “perfil dos técnicos” que 
pressupõe o conhecimento por parte desses de temas como as legislações nacionais relacionadas à garantia e 
defesa de direitos sociais (como a Constituição Federal de 1988, a LOAS, o ECA, o Estatuto do Idoso, dentre 
outras) (BRASIL, 2006).  Também se exige os “fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho 
social com e para famílias, seus membros e indivíduos” e o trabalho com redes e grupos sociais (Ibidem). 

19 Esta equipe técnica pode incorporar outros (as) profissionais ou estagiários (as), a depender de deliberações e 
pactuações, no CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social - e na CIB - Comissão Intergestores Bipartite, 
respectivamente. 



 
 

que a materialização do processo de trabalho coletivo e de gestão da política de assistência 

social aos moldes do SUAS não se desvincula das lutas pela garantia do Estado democrático, 

onde a mediação com movimentos sociais e populares são elementos constitutivos e 

significantes desse processo. 

É forte, portanto, a influência de dispositivos governamentais (como o CRAS) na 

regulação das funções familiares como recurso do Estado na satisfação das necessidades 

sociais e de acesso a bens e serviços, onde a mobilização de recursos da esfera relacional 

como redes de reciprocidade da comunidade e do terceiro setor são induzidos.  

Nessa direção, não se trata simplesmente de uma alteração na forma de satisfação de 

necessidades sociais básicas, mediadas pelo direito aos mínimos sociais e à política de 

assistência social, o conteúdo ideológico neoliberal aparece travestido na noção de que no 

núcleo familiar encontram-se as potencialidades para a alteração de situações de 

vulnerabilidades sociais. 

Ao privilegiar o atendimento aos territórios socialmente vulneráveis, cada CRAS 

presta atendimento socioassistencial ao articular os serviços disponíveis em cada localidade e 

potencializar a rede de proteção social básica através de ações socioeducativas e de convívio. 

Em se tratando, por exemplo, da articulação do PAIF com o PBF, especialmente as famílias 

“descumpridoras” de condicionalidades20 devem receber acompanhamento, “in loco”, pelos 

CRAS nas áreas geográficas sobre sua abrangência, tendo em vista a inserção destas nas 

políticas sociais existentes nos municípios e desenvolvimento de ações referentes à geração de 

emprego e renda relacionada à gestão das demais políticas sociais em âmbito local.  

No Programa Bolsa Família, as condicionalidades funcionam como 

“responsabilidades” ou “compromissos” das famílias para a manutenção/concessão do direito 

à transferência de renda. As condicionalidades no PBF envolvem a matrícula e a freqüência 

escolar para beneficiários em idade escolar, os exames pré e pós - natal e acompanhamento 

nutricional de crianças, adolescentes e gestantes e as atividades socioeducativas para crianças 

e adolescentes do PETI. Indicam, ainda, que seu monitoramento pela gestão municipal é uma 

forma de identificar as famílias mais vulneráveis, que devem ser prioritárias para o 

acompanhamento familiar pelo PAIF. Isso exige, essencialmente, a capacidade de diálogo, 
                                                 
20 O debate sobre o significado das condicionalidades e da transferência de renda na assistência social tem 
tomado corpo na academia nas últimas décadas, uma vez que ganha espaço privilegiado nas estratégias de 
enfrentamento à pobreza tanto em países periféricos, quanto em países do capitalismo central. Embora se 
justifiquem pela “ampliação do acesso do cidadão aos direitos sociais básicos”, as condicionalidades funcionam 
como uma espécie de obrigação ou contrapartida do beneficiário para com a realização de um projeto/programa, 
que pelas características condicionais e seletivas configuram-se como estratégias tardias de proteção social que 
mantém a lógica de articulação entre seletividade e universalidade.  



 
 

integração e cooperação entre diferentes programas, políticas públicas e/ou outros atores 

sociais que enfoquem o mesmo território ou público-alvo.  

Noutras palavras, ante as necessidades sociais apresentadas no provimento de 

condições que atendam às contingências sociais, a política pública de assistência social 

objetiva-se de forma integrada às políticas setoriais. Tal aspecto perpassa o SUAS em toda 

sua concepção ao privilegiar na intervenção na realidade social, novas abordagens que 

requerem ações que articulem de saberes de diferentes campos de conhecimento, que se pode 

ressaltar no PAIF.  

Esse programa, ao potencializar a rede e serviços e o acesso aos direitos em 

articulação com o conhecimento sobre a realidade das famílias no sentido da defesa dos 

direitos humanos e sociais nos processos de trabalho. Pode se constituir como estratégia de 

enfrentamento das desigualdades locais que destacam o reconhecimento de imperativas 

mudanças na organização da política de assistência em relação às demais políticas.  

Perante o entendimento de que o compromisso público com a proteção social não se 

finda com uma só política, não há prejuízo de considerações sobre a especificidade da política 

de assistência social. Pelo contrário, reage-se igualmente à fragmentação de serviços por 

segmentos sociais, caso a caso, e operada por sujeitos institucionais desarticulados ao se 

constatar que “a multiplicidade de situações exige a garantia de um conjunto de seguranças a 

se contrapor às incertezas sociais” (SPOSATI, 2004, p. 44). Entende-se, portanto, que as redes 

interinstitucionais com as quais as ações da política de assistência se relacionam, ao 

possibilitar a constituição de ações integradas são potencialmente capazes de contribuir para a 

alteração da lógica de articulação segundo os interesses da organização governamental.  

Na construção do novo paradigma da gestão pública da assistência social, a proposta 

de articulação entre descentralização e intersetorialidade supõe que tanto o planejamento 

quanto as intervenções na área socioassistencial envolvam mudanças nas instituições sociais e 

nas suas práticas, que significariam a possibilidade de alterar as correlações de forças sociais 

presentes. Entretanto, mesmo ao envolver a constituição de novos jogos de poder e de se 

construir um conjunto de relações para viabilizar práticas com características intersetoriais, 

não se altera o contexto de dominação que tem marcado as relações entre Estado e sociedade 

no Brasil. 

 

 

 

 



 
 

2.2 A intersetorialidade como estratégia de gestão na política assistência social 

 

Na política de assistência social o apelo de atendimento às “manifestações da pobreza” 

acaba por contribuir para heterogeneidade de programas e setorialização do sistema de 

proteção social. Afinal, os municípios permanecem com a responsabilidade de adaptá-los à 

realidade local e o processo de descentralização não se exaure na mera transferência de 

atribuições. Entre outros requisitos, a colocar à disposição da população uma rede de proteção 

social se torna essencial, no entendimento de que os serviços sociais da comunidade e/ou do 

território, prestados diretamente pelo Poder Público ou por organizações da sociedade civil, 

servem ao enfrentamento de necessidades e carências transversais. 

No campo da política de assistência social demarca-se, então, outra dimensão da 

gestão das políticas sociais - a intersetorialidade – cuja concepção requer formas diferentes 

de planejar, executar e controlar os serviços públicos que envolvem a viabilização de novas 

práticas político-institucionais. Esse movimento possui impacto político-ideológico 

identificável na direção das ações realizadas no SUAS, pois abrange também a ampliação da 

colaboração da sociedade com o Estado, através das parcerias. E ainda, tais práticas 

pressupõem aspectos subjetivos, como as relações de poder, e a criação de novos valores 

coletivos que se contrapõem à fragmentação das necessidades sociais e especialmente, no 

âmbito da reprodução social, às tendências neoliberais.  

Em análise sobre o tecido de tensões que possibilitaram a reprodução capitalista a 

partir do “plus” do exercício do poder de classe, Kohan (2001) observa que este se dá 

conformado por redes de dominação e fios de hegemonia, visto que a luta de classes, 

contradição imanente a este modo de produção, não está unicamente situada no Estado, mas 

também perpassa as relações sociais de produção. Como o poder reside nas relações de 

homens entre si, não entre “coisas” econômicas fetichizadas, o âmbito em que ele se produz e 

reproduz é também aquele onde se produzem, se constituem e se reproduzem as relações 

sociais. Relações estas que se conformam a partir de contradições entre os sujeitos históricos 

envolvidos, ou seja, a partir de relações de forças sociais (Ibidem, grifos nossos). Portanto, as 

relações de poder perpassam também as formas como no Estado as necessidades sociais são 

incorporadas, bem como as estratégias de intervenção das políticas sociais nas expressões 

fenomênicas da “questão social”. 

O Estado enquanto lócus institucional no tratamento da gestão e da regulação da vida 

em sociedade, através da sua condição de legislador e controlador das forças repressivas, 

implementa iniciativas cuja tarefa é assegurar o poder e a ordem conforme interesses 



 
 

predominantes. Não há, então, como separar a noção de Estado da de dominação, uma vez 

que, em conjunturas históricas específicas, frações da classe dominante impõem seus 

interesses de classe ao conjunto da sociedade como um aparente interesse geral.  

No entanto, como condição de sua própria legitimação, o poder do Estado não pode 

desconsiderar as necessidades  e os interesses das classes dominadas. E, nesse 

movimento de interesses antagônicos, vê-se obrigado a incorporar por pressão das classes 

subalternas alguns de seus interesses desde que não interfiram, evidentemente, no processo de 

acumulação capitalista. Assim, o Estado não é meramente instrumento de coerção de uma 

classe sobre a outra, mas também desenvolve mecanismos e instrumentos de coesão sobre os 

diversos interesses de classe.  

Na prática, a dominação política e ideológica no âmbito do Estado relaciona-se, ainda, 

a uma série de meios de direção moral e intelectual de uma classe sobre o conjunto da 

sociedade (IAMAMOTO, 1982). Isto é, a forma pela qual é possível à classe dominante 

realizar sua hegemonia e ultrapassar as entidades estritamente governamentais para abranger 

também a sociedade civil (Ibidem). Pensar esta realidade a partir das reflexões e práticas 

sociais dos dominados e das ideologias dominantes torna-se imperativo no sentido de buscar a 

constituição de uma arena hegemônica distinta da posta pela classe dominante. 

Nos termos de Gramsci (1980), o Estado abrange tanto sociedade política como a 

sociedade civil para manter a hegemonia de uma determinada classe sobre a outra. Ele 

concebe a sociedade civil não como base material das relações sociais, mas como momento da 

superestrutura, onde se dá a constituição de um poder ideológico distinto do político. A 

superestrutura é o lugar da esfera da sociedade civil - um conjunto de elementos privados 

(escolas, sindicatos, mídia, igrejas, clubes, etc) que exercem o consenso sobre a sociedade 

dando a direção moral e política – e também é o lugar da esfera da sociedade política – o 

conjunto de aparelhos repressivos (instituições jurídicas, penais, militares, policiais, etc) que 

exercem a coerção e o domínio sobre a sociedade (Ibidem).  

Nessa concepção a esfera econômica - estrutura – se relaciona organicamente21 e 

dialeticamente com a superestrutura formando um bloco histórico, isto é, uma sociedade 

determinada, um conjunto de forças políticas e sociais. Esse bloco histórico obteria consenso 

entre os projetos das classes trabalhadora e capitalista não somente por influência política, 
                                                 
21 A concepção de orgânico em Gramsci é dimensão orgânica do social, alude ao caráter estrutural dos 
fenômenos sociopolíticos, ao mesmo tempo concebidos como históricos e dinâmicos, pertencentes à mesma 
realidade. Trata-se de conceber a sociedade como algo mais que justaposição de elementos desconectados e 
somados entre si (Anotações de aula da disciplina Tópicos Especiais em Teoria Social, Pós-Graduação em 
Serviço Social, UFPE, 2007).  



 
 

mas também pela ideologia. Por não ser apenas ideológica, mas também cultural e política, 

essa ideologia de classe ao fundir seus elementos visa manter coeso o bloco histórico e 

permite manter sob uma determinada direção social interesses e práticas de classes 

essencialmente antagônicas.  

Segundo Kohan (2001) o momento da hegemonia, onde se superam definitivamente os 

limites corporativos, é aquele em que ao dirigir aliados mediante consenso (estabelecendo 

com eles todo tipo de alianças, compromissos e acordos) e ao exercer a coerção sobre a classe 

antagônica, uma classe constrói outro tipo de sociedade, outro tipo de homem, outros tipos de 

relações e de forças sociais através de reformas moral e intelectual. 

Em Gramsci, o Estado é pensado como uma unidade articulada de consenso e coerção, 

um produtor da organização e da desorganização da totalidade da sociedade. Se o Estado não 

é só o aparato governamental e a sociedade civil é, ela própria, o Estado, a última pode ser 

vista como um campo privilegiado de contra-hegemonia através da “guerra de posição” 22, se 

constituindo componente essencial na construção da hegemonia. Isto é, a sociedade civil é o 

espaço dos conflitos sociais onde as classes subalternas podem desafiar o enraizamento do 

sistema hegemônico e participar efetivamente da esfera política.  

E a maneira como em cada formação social dão-se “os antagonismos, o peso e a 

complexidade da condensação das práticas sociais e institucionais” possibilita-nos refletir 

criticamente sobre a atual conjuntura histórica e analisar a institucionalidade das formas de 

socialização da política perpetradas no modo de produção capitalista (DIAS, 2006).  

Observamos que dentre as particularidades do capitalismo contemporâneo está o fato 

de que o capital está destruindo as regulamentações que lhe foram impostas mediante 

resultado das lutas do movimento operário e de camadas das classes trabalhadoras.  

Na desmontagem do Estado, através de processo de “contra-reforma”, as estratégias 

mais correntes são a supressão de direitos sociais e flexibilização das garantias ao trabalho. O 

objetivo deste desmonte não é efetivamente a diminuição das funções coercitivas do Estado 

em defesa de interesses dominantes, mas visa romper com todas as barreiras sociopolíticas e 

interferir nas funções estatais coesivas de garantia aos direitos sociais, tendo a ideologia 

neoliberal como elemento essencial nesse processo. Sob a ótica da “questão social” parece 

consensual que é preciso refletir sobre os fenômenos ou situações-problema não somente do 
                                                 
22 Em Gramsci, a estratégia de guerra de posição, em contraposição à guerra de movimento, pode ser pensada 
como uma estratégia revolucionária preponderante no mundo ocidental. Baseia-se na idéia de sitiar o aparelho do 
Estado com uma contra-hegemonia criada pela organização de massa da classe trabalhadora e pelo 
desenvolvimento das instituições e da cultura da classe operária (Anotações de aula da disciplina Sujeito 
coletivo, Pós-Graduação em Serviço Social, UFPE, 2007). 



 
 

ponto de vista econômico, mas acima de tudo vê-los como resultado de múltiplas 

determinações, considerando as desiguais oportunidades de usufruto das potencialidades que a 

sociedade oferece e, ainda, o significado que assumem na ótica da população.  

O contexto denota que, sendo a família instituição central no sistema, sua 

matricialidade é garantida na medida em que na política de assistência social se desenvolva 

uma perspectiva universalista e baseada em indicadores de necessidades familiares. Isso 

requer, prioritariamente, patamares aceitáveis de redes de proteção que, no conjunto das 

políticas públicas, exigem desta política a atuação como vetor de articulação setorial com as 

demais políticas sociais. 

Há uma reconfiguração do Estado sob a perspectiva de que o caráter democrático e 

descentralizado na administração possibilitem a gestão compartilhada entre governo, 

trabalhadores e prestadores de serviços de modo que os cidadãos possam participar das 

tomadas de decisão sobre tal política. O intuito é, enfim, permitir a superação de ações 

fragmentadas, desarticuladas, inconsistentes e pulverizadas para a construção de “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” (BRASIL, 1988, 

art.194).  

Observa-se, porém, que este conjunto de direitos vem sendo, de uma maneira geral, 

submetido à lógica fiscal, representando uma forte defasagem entre direito e realidade. Apesar 

do disposto nas legislações e normativas, as políticas sociais vêm sendo formuladas e 

implementadas segundo um modelo burocratizado de gestão que resulta na implementação 

sob a forma setorial, refletindo a fragmentação no tratamento das demandas sociais, o 

paralelismo de ações, a centralização de decisões, recursos, informações, de objetivos e 

funções de cada área, além do fortalecimento de poderes políticos e hierarquias em detrimento 

do cidadão (CKAGNAZAROFF et al, 2005). 

No contexto da descentralização, a PNAS (2004) e a NOB/SUAS (2005) introduzem 

como princípio organizativo do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) a 

intersetorialidade23 salientando a convergência e integração de ações advindas de diversas 

políticas como a educação, a previdência social, a saúde, além de outras instituições, segundo 

a perspectiva de “inclusão social”.  

                                                 
23 O conceito de intersetorialidade tem merecido diversas conotações, sobretudo na área da saúde, considerado 
fundamento da integralidade das ações. Os estudos avaliativos das políticas sociais é representado como fator de 
democratização (INOJOSA et al, 1998; JUNQUEIRA, 2004) na medida em que assegura o atendimento de 
necessidades e expectativas dos cidadãos de forma sinérgica e integrada. 



 
 

Nessa perspectiva, ao definir os serviços de proteção social básica, o SUAS delimita 

suas modalidades de atendimento, num indício de que as políticas sociais se combinam de 

acordo com suas características próprias, mas também de sua articulação, segundo diferentes 

modelos de gestão. Salientando-se, portanto, as estratégias de gestão que contém mecanismos 

de gestão intersetorial articulados com a descentralização e a participação. Nessa condição, a 

intersetorialidade compreende tanto o conhecimento sobre dada realidade, isto é, a produção 

de informações de determinantes e condicionantes intersetoriais na produção das necessidades 

sociais, quanto a intersetorialidade da ação para potenciar ações e resultados (SPOSATI, 

2004). 

Em se tratando de uma estratégia de gestão, a intersetorialidade envolve, sobretudo, o 

relacionamento no sentido da articulação política e da complementaridade de esforços diante 

de um determinado diagnóstico social. Diagnóstico que, baseado em necessidades e interesses 

postos pelas demandas sociais locais, pressupõe a criação de práticas político-institucionais 

que visem, efetivamente, produzir e reproduzir efeitos sobre uma determinada realidade. A 

intersetorialidade é concebida, portanto, como articulação de saberes e experiências no 

planejamento, na realização e na avaliação das ações (INOJOSA, 2001) do Estado no 

atendimento às necessidades sociais postas na sociedade civil. Na política de assistência 

social, a intersetorialidade vem atrelada às noções de proteção social que pautam essa política, 

em especial à proteção social básica, que visa à prevenção de riscos e vulnerabilidades através 

da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios no SUAS e da articulação com demais 

políticas sociais para intervir numa determinada situação diagnosticada.  

O Executivo municipal, em similaridade com o federal, organiza-se por secretarias, 

cada qual cuidando de uma política setorial (saúde, educação, assistência social, dentre 

outras).Entretanto, na maioria das vezes, tais secretarias atuam de modo paralelo sob 

coordenação dos governantes e colegiados que participam da administração, seguindo uma 

lógica operacional correspondente à especialização do saber e às corporações profissionais 

(INOJOSA, 2001). Nesse modelo fragmentado, há dificuldade na promoção de respostas 

públicas que objetivamente não passem por elementos isolados, mas por um conjunto de 

direitos relacionados entre si. Em acordo com a realidade concreta, trata-se de um modelo 

burocrático de gestão das políticas sociais, no qual a estrutura governamental possui um 

caráter competitivo, refletindo a disputa entre grupos de interesses, onde os recursos e 

decisões se tornam sumariamente centralizados. Desta forma, o planejamento não se torna 

suficiente para articular as ações, perdendo de vista a integralidade e a interrelação dos 

problemas sociais. 



 
 

A noção de intersetorialidade aparece atrelada cada vez mais à gestão de políticas 

sociais e às estratégias de mudança nas instituições sociais e nas suas práticas, tanto o 

planejamento quanto as intervenções na área sócio-assistencial. É possível se observar, 

concretamente, que esse tipo de estratégia de gestão é desenvolvido em diversas políticas 

como: na política de saúde, através do PSF/PACS e outros programas; no sistema de garantia 

de direitos de crianças e adolescentes, junto às vítimas de violências, por exemplo; em 

programas e projetos ligados às temáticas ambientais; como estratégia de gestão de 

municípios, como BH e Fortaleza, dentre outros.  

Exige-se, portanto, do conjunto de políticas públicas uma rearticulação e um 

redimensionamento nos processos de formulação e operacionalização de suas estratégias e 

ações. Mediante a criação de protocolos, convênios ou fluxos de trabalho entre serviços e 

instituições no conjunto das políticas sociais e de gestão das relações interinstitucionais, as 

estratégias intersetoriais tem buscado subsidiar a ampliação da influência dos sujeitos nas 

diferentes instâncias decisórias (CKAGNAZAROFF et al, 2005). Não há homogeneidade na 

população, nem nas suas necessidades, o que demanda no equacionamento das intervenções, 

ações integradas de vários setores e, sobretudo, a instituição de novas relações de poder e de 

um novo conjunto de relações que viabilizem novas práticas. 

Na prática, apesar da diversidade de demandas postas à assistência social revelarem a 

necessidade de novas abordagens e de mudanças na sua organização e na sua relação com 

outras políticas, uma série de contradições influencia o enfrentamento às desigualdades. 

Dentre elas, a forma como os indivíduos aparecem como sujeitos indiferenciados e a 

“pobreza” que se apresenta como problema individual, fruto de adversidades e insucessos 

pessoais. 

Essas estratégias de gestão aparecem, assim, como tentativas de tornar o Estado em 

articulação com parcerias interinstitucionais e com a sociedade civil, mais eficiente e 

democrático, no sentido de que, além da criação de novas instâncias de poder, requer o 

envolvimento dos usuários e interlocução com diversas políticas públicas. Não se sabe, 

contudo, até que ponto a intersetorialidade se mostra como panacéia em compatibilidade às 

exigências de construção de uma nova sociabilidade que se inscrevem nos limites da ordem 

burguesa.  

Neste estudo salientamos a importância de buscar as contradições que são reveladas 

pela estratégia de gestão intersetorial na política de assistência, ao pressupor que esse 

movimento está referenciado a um determinado contexto histórico onde se aprofundam 

desigualdades e são criadas novas relações entre homens, mediadas pelas estratégias de 



 
 

restauração capitalista que envolvem as relações entre Estado e sociedade na luta pelo poder 

político e pela hegemonia de classe. 

Nesse sentido, os programas e demais serviços de assistência social ao mesmo tempo 

em que se ampliam e redesenham operacionalmente suas ações no combate à pobreza e no 

tratamento à “questão social”, adquirem estatuto estruturador mediante a fragmentação dos 

meios de consumo coletivo em termos distributivos. Mota (2006) lembra-nos de que junto à 

“expansão” dessa política social são atrelados e estimulados novos mecanismos de consenso, 

como a descentralização, as parcerias, a participação indiferenciada das classes, a focalização 

e a responsabilização individual.   

Em articulação à descentralização político-administrativa e à participação social, o 

lugar da intersetorialidade na gestão da política de assistência social se dá, objetivamente, no 

aparato estatal, através da integração e articulação entre serviços governamentais e não-

governamentais, isto é, junto à sociedade civil. Se dentro do conceito gramsciano, sociedade 

política e sociedade civil compõem articuladamente e dialeticamente o Estado, a 

intersetorialidade como estratégia de gestão pública no atendimento às necessidades postas na 

sociedade está num terreno de disputa de diferentes projetos de classe em busca da 

hegemonia24.  

Significa dizer que a implementação de ações intersetoriais na política de assistência 

social dá-se em conformação com e nas lutas estabelecidas na esfera da sociedade civil e 

diante da influência de projetos de classes antagônicas. Um processo que não é abstrato, pelo 

contrário, envolve relações sociais concretas em situação históricas concretas no âmbito da 

construção da hegemonia no seio da sociedade política.  

Em outras palavras, a intersetorialidade desenvolve-se no processo hegemônico. 

Enquanto “concessão econômico-corporativa” no seio da sociedade política, sofre influência 

de interesses e tendências postas pelo grupo dirigente, mas é tensionada por interesses 

antagônicos dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida. Desmistificam-se, assim, 

perspectivas que a tratam sob o ponto de vista neutro, que ora denotam ao aspecto cultural a 

causa das “dificuldades”, ora a colocam como horizonte de superação dos problemas 

decorrentes da setorialização, ora como instrumento que trará maior “eficácia” às ações.   

                                                 
24 Gramsci (2007), em citação ao Prefácio à Crítica da Economia de Marx, entende que “nenhuma sociedade se 
põe tarefas para cuja solução ainda não esteja em vias de aparecer e se desenvolver” e que “nenhuma sociedade 
se dissolve e pode ser substituída antes que se tenham desenvolvido todas as formas de vida implícitas em suas 
relações”.   



 
 

Boschetti e Behring (2006) observam que, enquanto estratégias de resposta às 

expressões da “questão social”, as políticas sociais são tensionadas por projetos político-

institucionais que possuem distinções e que, desde fins dos anos 80, fundamentam sua 

estruturação legal e sua implementação no País. Diversos autores (BRAVO, 1996; PEREIRA, 

1998; IAMAMOTO, 2007; BEHRING, BOSCHETTI, 2006; dentre outros) evidenciam que 

há uma tensão entre a defesa dos direitos universais e a mercantilização e re-filantropização 

do atendimento às necessidades sociais.  

Essas propostas político-institucionais servem, claramente, a distintos projetos de 

classes que tensionam as práticas institucionais desenvolvidas em âmbito local, como o 

conjunto de ações voltadas à intersetorialidade. Tensão essa que, a nosso ver, pode ser 

evidenciada, no discurso e nas percepções dos atores sociais que implementam a política de 

assistência social, diante das práticas com características intersetoriais.  

A operacionalização das ações articuladas que baseia a perspectiva de 

intersetorialidade põe como condições essenciais a constituição de um aparato humano e 

material, isto é, de condições concretas disponíveis para o atendimento às demandas sociais, 

bem como de um contexto político e institucional favorável às iniciativas que visam à 

articulação de diferentes atores.  

Deste modo, a operacionalização dessas ações dá-se movida pela contraditoriedade 

presente na sociedade civil e pela influência de díspares interesses na sociedade política. A 

depender da correlação de forças25 presente, ora esta disputa tende para os interesses 

dominantes, ora tendem para as classes subalternas. Assim, podemos compreender que as 

práticas sociais intersetoriais que se operacionalizam através das parcerias e das relações 

interinstitucionais estabelecidas entre diferentes atores sociais estão sujeitas a influência da 

correlação de forças existentes nas instituições.  

Assim temos como pressuposto neste trabalho que o objetivo da estratégia de gestão 

intersetorial é atender justamente à necessidade de promover impactos positivos nas 

condições de reprodução das classes trabalhadoras, em detrimento da burocratização e da 

fragmentação das ações socioassistenciais, através de uma visão integrada das demandas 

sociais e de intervenção direta nas expressões da “questão social”.  

Com esse referencial, concentramos nosso questionamento na intersetorialidade, 

enquanto estratégia de gestão da política de assistência social considerando sua 

                                                 
25 Ver Cadernos do Cárcere, caderno 13, vol. 3, 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, quando 
Gramsci explica como proceder na análise da correlação de forças. 



 
 

implementação no jogo de poder exercido em âmbito local, na perspectiva de construção de 

uma nova hegemonia. Admite-se que a influência do princípio da intersetorialidade seria 

capaz de contribuir para uma nova direção à política de assistência social, no quadro de 

correlação de forças segundo o paradigma de direito, em detrimento da solidariedade, da 

benemerência e da filantropia. O intuito do estudo é reconstruir criticamente como tal 

estratégia de gestão se engendra historicamente na conjuntura atual do município do Recife, a 

partir das relações complexas e contraditórias estabelecidas entre Estado e sociedade no 

atendimento às necessidades postas pelas classes sociais.  

 

2.3 A política de assistência social no município do Recife - PE 

 

No presente estudo, analisamos a conjuntura onde se concretiza a política de 

assistência social diante do jogo de forças e das estratégias de realização de interesses e 

direitos que define a sociedade e nela as diversas táticas das classes sociais. Mais do que um 

estudo de cunho avaliativo, esta perspectiva pressupõe a contextualização da nossa área de 

estudo - o município do Recife – visando à aproximação das condições objetivas de 

implementação da política de assistência, como uma das mediações da construção da 

hegemonia da classe dominante.  

  É comum, ao caracterizar Recife, tratar sobre seus contrastes sócio-econômicos, 

destacando a distância entre “riqueza” e “pobreza”. Com uma densidade demográfica de 

6.458 hab/km2, que corresponde a 18% da população do Estado e a 43,60% da Região 

Metropolitana, o Recife apresentou uma redução na taxa de crescimento demográfico26, 

proporcionalmente inverso ao aumento da longevidade e da taxa de homicídios (RECIFE, 

2005). 

  As principais atividades que movimentam a economia local advêm do comércio, da 

indústria, do turismo e da prestação de serviços. Informações captadas pela Pesquisa de 

Emprego e Desemprego (PED) na Região Metropolitana do Recife (RMR) – realizada pelo 

DIEESE e Fundação SEADE – mostram que a taxa de desemprego total aumentou de 19,8% 

da População Economicamente Ativa, em março, para 20,1%, em abril (DIEESE, 2008). O 

contingente de desempregados na Região foi estimado em 331 mil pessoas (Ibidem).  

                                                 
26 “Recife foi a capital nordestina com menor crescimento populacional entre 1991 e 2000: 0,92% ao ano. Junto 
com Aracaju (1,54%), é a única capital do Nordeste em que a população cresceu menos que no Brasil (1,63%)” 
(PNUD, 2005). 



 
 

 De acordo com dados presentes no Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife 

(PNUD, 2005) na população recifense, 38% não têm rendimento ou recebem até 1 salário 

mínimo, 29% recebem entre 1 a 3 salários mínimos e em 70% dos domicílios o responsável 

recebe até 5 salários mínimos (Ibidem). 

 Este Atlas mostra ainda que em 10 anos (1991/2000) ocorreu um crescimento no 

indicador de renda (2,91% ao ano), no entanto a distribuição desta renda foi desigual, uma vez 

que em 1991 os 20% mais pobres da população detinham 1,64% de toda a renda da cidade, já 

em 2000 este mesmo grupo passou a ter 1,43% (PNUD, 2005). 

 Em análise sobre esses dados, Tânia Bacelar e Tarcísio Patrício (apud PNUD, 2005) 

identificam que são as marcas principais da sociedade recifense: a forte desigualdade social e 

a grande dimensão da pobreza. Para eles, no Recife “os indicadores de renda (nível e 

distribuição) revelam o papel bloqueador exercido pela evolução da renda pessoal, impedindo 

que estratos sociais mais desfavorecidos rompam a barreira da pobreza e da exclusão social” 

(Ibidem).  

 No mesmo período tratado, verifica-se que, em 1991, os 10% mais ricos recifenses 

detinham 54,17% de toda a renda da cidade e em 2000 essa porcentagem saltou para 55,07% 

(PNUD, 2005). Dentre os 20% mais ricos, o percentual a que nos referimos modifica-se e 

observa-se que cerca de 300 mil pessoas, em 2000, detinham 72,58% da renda, significa que 

de 1,1 milhões de habitantes compartilharam apenas ¼ de toda a renda da cidade (Ibidem).

 Esta mesma fonte mostra que entre as metrópoles brasileiras, Recife possui a menor 

expectativa de vida ao nascer (68,8 anos em 2000, semelhante à média nacional), 

caracterizando-se com uma mortalidade infantil pior do que a de algumas capitais. Nesse 

caso, a alta taxa de homicídios e o índice de violência influenciam diretamente no resultado 

das pesquisas relacionadas à qualidade de vida dos habitantes deste município. 

 Outra característica desta cidade é a existência de 66 Zonas Especiais de Interesse 

Social – ZEIS – distribuídas pelo seu espaço urbano. Articulando estes dados com os das 490 

favelas presentes no Recife, observa-se que 40% da população das ZEIS está em favelas, o 

que representa 15% da área total do município e 25% da área ocupada. As ZEIS caracterizam-

se como sendo 421 assentamentos pobres na cidade, dos quais 90,26% têm mais de 10 anos 

de existência e, assim sendo, encontram-se consolidados27. A classificação destas áreas é tida 

                                                 
27 As demais ZEIS têm entre 5 e 10 anos (8,55%) e apenas 5 áreas consideradas pobres (1,19%) têm até 5 anos 
de existência. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são áreas urbanas destinadas primordialmente para 
habitações de interesse social. As áreas que podem ser definidas como zonas especiais de interesse social são as 
áreas urbanas ocupadas por favelas, cortiços - habitações coletivas, loteamentos populares, bem como áreas 
urbanas vazias e subutilizadas. 



 
 

objetivamente através do critério renda, desta forma, 20% foram classificadas como pobres, 

aproximadamente 64% como muito pobres e 16% em estado crítico, o que manifesta a 

situação precária vivenciada pela população de baixa renda (ARAUJO, 2002 apud RECIFE, 

2005).  

 Mapa 02 – Município do Recife por Bairros e Regiões Político-

administrativas

 
 Fonte: PNUD, 2005. 

 Embora tenham sido brevemente dispostos, estes dados revelam que o município 

apresenta uma realidade social heterogênea, contraditória e uma diversidade de situações que 

demandam estratégias de intervenção pública, especificamente, junto aos segmentos mais 



 
 

vulnerabilizados da sociedade. Na regulação da vida cotidiana, segundo as prioridades e 

diretrizes estabelecidas pelo governo, o Estado abre canais de comunicação com a sociedade 

em nome das políticas públicas, produz e reproduz a ideologia dominante. Nesse sentido, ao 

propormos a análise da abordagem intersetorial, a partir do PAIF, entendemos que essas ações 

se inscrevem numa conjuntura que determina a maneira como as necessidades concretas da 

população serão respondidas pelo Estado. 

 A partir de 2001, o Recife iniciou uma trajetória de gestões públicas que se 

propuseram ao compromisso com a “radicalização da democracia e a construção de uma 

cidade fisicamente organizada, economicamente sustentável e socialmente justa” (RECIFE, 

2007, p. 06). Com essa proposta o prefeito foi reeleito em 2005, sob a legenda do Partido dos 

Trabalhadores (PT), conseguindo ainda eleger, em 2008, antigo colaborador do mesmo 

partido, homônimo e sob seu explícito “apadrinhamento”.  

 Naquele primeiro momento, houve um reordenamento da estrutura organizacional e 

estabelecimento de novas diretrizes de atuação das secretarias e dos órgãos municipais que, de 

modo geral, puderam contribuir para o conjunto de ações públicas que visavam “cuidar das 

pessoas”. Esse slogan consubstanciava a ideologia de gestão que estimulava a participação 

popular, através de plenárias do orçamento participativo, das pré-conferências e conferências 

municipais das diversas políticas públicas e de outros canais institucionalizados como fóruns 

e conselhos gestores municipais. 

 No que se refere à política de assistência social, as primeiras iniciativas dos gestores 

municipais foram a criação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e do Fundo 

Municipal de Assistência Social (FMAS) 28, em 1994, após a aprovação da LOAS. Na 

tentativa de estruturar o Sistema Municipal de Assistência Social, houve a publicação de 

instrumentos legais que até o momento não garantiam o repasse de recursos ao FMAS, 

fazendo com que a política de assistência social continuasse subordinada à LAR – Legião 

Assistencial do Recife. Esta instituição caracterizava-se pelo atendimento factual e 

fundamentado por práticas genuinamente assistencialistas e, até sua extinção, em 2001 fora 

presidida pelas primeiras-damas do município efetivando práticas baseadas no que se pode 

chamar por ideologia do favor, tão caras historicamente à política de assistência social.  

                                                 
28 Lei Municipal n.o15893/1994. 



 
 

 Em junho de 2001, foi criada a Secretaria da Política de Assistência Social29 (SPAS) 

em substituição à Secretaria de Políticas Sociais30, e como redefinição do papel da Legião 

Assistencial do Recife – LAR31, culminando na sua extinção em 2003 e a consequente 

substituição pelo Instituto de Assistência Social e Cidadania – IASC32. Embora a LOAS tenha 

sido publicada 8 (oito) anos anteriores, observa-se que para os governantes a política de 

assistência social parece ter sido relegada a segundo plano. 

 A demanda por serviços territorializados que atendessem às necessidades da 

população em situação de vulnerabilidade levou, a partir de agosto de 2002, à implantação das 

Coordenadorias Regionais de Assistência Social – CRAS, que passaram a compor a estrutura 

organizacional da SPAS, efetivando o processo de descentralização das ações da assistência 

social no Recife. Embora o estatuto legal e as demandas sociais já demarcassem a assistência 

social como política pública e direito social há quase 10 anos, a estruturação e organização 

das ações ficaram subordinadas às políticas internas ditadas pelos grupos e facções 

dominantes. 

 Somente em 2005 essa orientação é revista, quando são redefinidas as prioridades de 

gestão, visando “à constante busca da redução dos contrastes sociais existentes e a oferta de 

melhores condições de vida à população por meio do acesso aos serviços públicos de 

qualidade”. Nesse momento, a CRAS passou a ser denominada de Gerência Regional de 

Assistência Social (GRAS), trazendo uma nova concepção dos serviços pautada na PNAS que 

passa a direcionar a intervenção a partir da delimitação de áreas de abrangência com base na 

noção de território e a focalização do atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade.  

                                                 
29 A SPAS era subordinada diretamente ao gabinete do prefeito e constituiu núcleo central do sistema de 
assistência social municipal, tornando-se o órgão de comando único das ações nesta esfera de governo 
assumindo papel de executor orçamentário e financeiro de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - 
FMAS, sob a gestão e o controle do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 

30 A Secretaria de Políticas Sociais era responsável pela execução de outras políticas tais como a Coordenadoria 
de Defesa Civil (CODECIR) e o Programa Prefeitura dos Bairros, deixando a assistência social em segundo 
plano.  

31 Instituição sem fins lucrativos, fundada em 1972, com a finalidade de promover assistência social aos 
seguimentos mais vulneráveis da população do Recife. Realizava projetos e ações nas áreas de defesa de direitos, 
cultura, educação, saúde, família e comunidade, visando à melhoria da qualidade de vida de seus usuários em 
especial das crianças e adolescentes em situação de risco e a execução de políticas públicas direcionadas à 
infância brasileira. 

32 Autarquia vincula da à SPAS, com personalidade jurídica de direito público, responsável pelo 
desenvolvimento de ações e serviços direcionados ao resgate de direitos da população em maior grau de 
exclusão e vulnerabilidade social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.  



 
 

 Por meio de uma reforma administrativa (Lei Nº 17.108/2005) o governo municipal 

procurou adequar a estrutura organizacional às necessidades da gestão e do projeto político 

nela representado, tendo em vista “o aperfeiçoamento e a promoção de mais agilidade às 

ações políticas e administrativas”. Só então é criada a Secretaria de Assistência Social (SAS) 

tendo como referência os princípios do SUAS e seus requisitos de gestão (RECIFE, 2008).  

 Tudo indica que somente a partir da normatização da PNAS (2004) e da NOB/SUAS 

(2005) os gestores demarcam estratégias mais progressistas pautadas na gestão participativa e 

descentralizada, de tendência emancipatória. Habilitando-se na gestão plena, segundo critérios 

dispostos na NOB/SUAS, o município passa a assumir a gestão total das ações de assistência 

social Entretanto, a execução das ações de proteção social básica fica a cargo da SAS, parte 

das ações proteção social especial de média complexidade é subdivida entre SAS e IASC e a 

implementação de todas as ações de proteção social de alta complexidade permanecem sob a 

responsabilidade do IASC. Não se garante, assim, o pressuposto do “comando único” 

disposto pelas legislações relativas à política de assistência social vigentes. 

 A organização da assistência social municipal compreende, atualmente, três principais 

diretorias: Diretoria de Administração Setorial (DAS), Diretoria de Proteção Social Especial 

(DPSE) e Diretoria de Proteção Social Básica (DPSB) e, ainda, o IASC. Em se tratando de 

proteção social básica, conta-se com a estrutura de três tipos de gerência: as Gerências 

Regionais de Assistência Social (GRAS), a Gerência de Vigilância Social (GVS) e a Gerência 

de Políticas de Promoção (GPP), as quais se vinculam às gerências operacionais (Gerência 

Operacional de Assistência Social; Gerência Operacional de Monitoramento; e as Gerências 

Operacionais de Protagonismo Juvenil e do Convívio Social que compõem a GPP). Em 

relação à operacionalização do PAIF, fica sob a responsabilidade da Gerência Operacional de 

Convívio Social (RECIFE, 2008).  

 Em Recife, a proteção social básica se ocupa da execução direta das ações nos CRAS 

e nos Centros Sócio-Educativos da Criança e do Adolescente e a execução indireta das ações 

em parceria com entidades de assistência social da rede complementar. Engloba várias ações 

realizadas através de serviços, benefícios, programas e projetos prestados à população em 

situação de vulnerabilidade social, nos seus diversos ciclos de vida. O quadro abaixo mostra a 

diversidade de ações de proteção social básica ofertadas pelo município:



 
 

 

Quadro 03 – Secretaria de Assistência Social – Prefeitura do Recife - Ações de Proteção Social Básica, 2007 

Serviços Benefícios Programas 

• Serviço de Atendimento Social - acolhida para 

escuta das demandas do usuário, orientação e 

referência; 

• Serviço de Acompanhamento Social às famílias; 

• Serviço de promoção - a crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos; 

• Serviço de cadastramento das famílias em 

situação de vulnerabilidade sócio-econômica no 

Cadastro Único de Programas Sociais do 

Governo Federal - CadÚnico;  

• Serviço Gratuito de Tele Atendimento do 

Programa Bolsa Família; 

• Serviço de cadastramento de pessoas com 

deficiência para a Carteira de Livre Acesso ao 

Transporte Coletivo; 

• Serviço de formação e integração ao mercado de 

trabalho de jovens em situação de 

vulnerabilidade social; 

• Serviço de apoio à inclusão produtiva de 

famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família, PETI, e BPC. 

• Transferência de renda concedida 

através do Programa Bolsa Família; 

• Transferência de renda às famílias com 

crianças e adolescentes em situação de 

exploração do trabalho infantil, através 

do Programa Bolsa Família/PETI; 

• Transferência de renda às famílias com 

adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, através do 

Programa Agente Jovem de 

Desenvolvimento Social e Humano; 

• Benefício de Prestação Continuada – 

BPC; 

• Benefícios eventuais concedidos às 

famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade, em casos de natalidade 

ou morte, e às vítimas de emergências e 

calamidades.  

• Pró Família – 

Programa de 

Atenção à 

Família.  

 

Fonte: Guia de Proteção Social Básica, Recife, 2007. 



 
 

 Levando em consideração um diagnóstico amplo que retrata as particularidades 

do espaço urbano, da população e da desigualdade presente na realidade local, 

normatizações municipais baseadas nas diretrizes dispostas em âmbito federal, retificam 

o comando único da política de assistência social com ações descentralizadas nas 

regiões político-administrativas (RPAs) e, ainda, a articulação intersetorial junto a 

outras políticas públicas (RECIFE, 2005).  

 Logo, houve a necessidade de concretização de uma estrutura descentralizada 

formada por um conjunto de entidades que, em nível local, servissem como estratégia 

de identificação, hierarquização e de respostas às necessidades potencialmente 

apresentadas pelo público-alvo da política de assistência social. O município conta hoje 

com 12 CRAS33, assim distribuídos: RPA 1 – Santo Amaro e Boa Vista; RPA 2 – 

Campina do Barreto e Alto Santa Terezinha; RPA 3 – Sítio dos Pintos e Nova 

Descoberta; RPA 4 – Iputinga e Roda de Fogo; RPA 5 – Totó e Mustardinha; e RPA 6 – 

Boa Viagem e Ibura. 

 Esta rede sociassistencial é integrada pelos dos CRAS, pelos Centros Sociais 

Urbanos (04), pelos Conselhos Tutelares (06) e pelas unidades de atendimento do IASC 

objetivam, sobretudo, a operacionalização dos serviços, projetos e benefícios da rede 

governamental e não-governamental de forma articulada e integrada, tanto em nível 

intra-institucional, como interinstitucional. Fica igualmente estabelecida, a partir dessa 

estrutura, a necessidade de interfaces e a co-responsabilidade na execução da política de 

assistência social, congregando elementos potencializadores da ação em rede (RECIFE, 

2007, grifos nossos). No próximo mapa, é possível observar o georeferenciamento das 

ações de proteção social básica no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Dos 12 CRAS, 04 estão em processo de implementação. 



 
 

Mapa 03 – Georeferenciamento das ações de proteção social básica no Recife 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Documento de Power Point apresentado quando na capacitação para servidores 
concursados da Secretaria de Assistência da Prefeitura do Recife em Janeiro de 2008. 



 
 

Tanto no quadro anterior, quanto no mapa, vê-se a preocupação com a oferta e 

com o georeferenciamento das ações públicas de proteção social básica em âmbito 

local. A viabilidade destas ações sugere a análise das peculiaridades de cada região ou 

localidade, através de suas potencialidades e fragilidades para uma atuação eficaz e 

fundamentada na realidade social.  

Nesse sentido, o fortalecimento da rede socioassistencial sugere a articulação, 

conexão, vínculos, ações complementares, relações horizontais entre parceiros, 

interdependência de serviços para garantir a integralidade da atenção aos segmentos 

sociais vulnerabilizados ou em situação de risco social e pessoal. Em se tratando de rede 

intersetorial, GUARÁ et al (1998, p. 18 – 32) propõe que as redes setoriais são aquelas 

que articulam o conjunto das organizações governamentais, não governamentais e 

informais, comunidades, profissionais, serviços, programas sociais, setor privado, bem 

como as redes setoriais (de cada política), priorizando o atendimento integral às 

necessidades dos segmentos vulnerabilizados socialmente. 

Entretanto, observa-se que o planejamento e diagnóstico social sobre as 

necessidades concretas da população muitas vezes não contemplam ações que produzam 

melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, visto que a particularidade deste município 

demanda uma heterogeneidade de relações sociais que exigem inter-relação e integração 

entre as políticas locais, bem como uma vontade política de caráter democrático. 

Não obstante, os profissionais que executam os serviços socioassistenciais de 

proteção social básica diretamente com a população percebem as dificuldades para a 

articulação das ações no plano local. Embora o discurso e o planejamento institucional 

procurem articular as ações e serviços, no momento da execução são vários os limites 

que impossibilitam essa articulação e acaba-se perdendo de vista a perspectiva de 

integralidade entre as políticas de cunho social. Consequentemente reduz-se a 

possibilidade de se constituir em amplo e ilimitado conjunto de direitos sociais.  

A situação tem sido objeto de discussão nas reuniões de estudo e oficinas com a 

participação de categorias profissionais vinculadas à rede sócio-assistencial no Recife, 

ganhando destaque quando se fala de ações que objetivam a integração sócio-familiar.  

A análise da realidade social e a qualificação das demandas locais chamam 

atenção para a complexidade do problema, provocando novos questionamentos quanto à 

mediação da política de assistência social no enfrentamento das desigualdades sociais.   

Se proteção social básica tem caráter preventivo e processador de “inclusão 

social”, o município torna-se o lócus territorial e social, onde se deve concretizar a 



 
 

integração entre as políticas e a ação intersetorial, considerando as condições sociais e 

as peculiares dos sujeitos sociais, alvos da intervenção. Este aspecto é intrínseco aos 

objetivos e práticas desenvolvidas no PAIF e, por isso, é mister ponderar como esses 

serviços se combinam e se articulam e que opções se apresentam para o enfrentamento 

dos problemas coletivos, no contexto de implementação do SUAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 3. DILEMAS E DESAFIOS DA 

INTERSETORIALIDADE NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO 3. DILEMAS E DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE 

NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
3.1 Os caminhos da pesquisa 

 

 A proposta de análise do processo de gestão da política de assistência social na 

perspectiva da intersetorialidade surgiu a partir da nossa experiência profissional, como 

assistente social, na Secretaria de Assistência Social do Recife. Em 2008, houve 

aproximação com as temáticas relacionadas à política de assistência social, em especial 

sua articulação com demais políticas sociais no âmbito dos programas de transferência 

de renda. Mesmo sem muitos esforços para sistematizações iniciais, observamos 

empiricamente que havia insuficiente articulação entre as estratégias de intervenção 

pública no enfrentamento das demandas sociais, especialmente com relação às situações 

de família em extrema vulnerabilidade e riscos sociais.  

Esse quadro, redesenhado pela construção do SUAS em âmbito municipal, nos 

faz realizar um estudo de conjuntura onde se concretiza a política de assistência social, 

considerando do jogo de forças e das estratégias de realização de interesses e direitos 

que define a sociedade e nela as diversas táticas das classes sociais.  

Nesse caso, ao PAIF está conferida a possibilidade de requerer esforços e 

estratégias de articulação entre diferentes atores/agentes implicados na implementação e 

planejamento de ações e práticas que objetivem o enfrentamento de um determinado 

problema. Na apreensão destas práticas, inicialmente havíamos escolhido dois 

momentos: a) a caracterização das parcerias e relações interinstitucionais envolvendo 

diferentes atores sociais na implementação de ações intersetoriais naquele programa 

(com foco no público infanto-juvenil) e b) a análise da concepção de gestão social dos 

agentes envolvidos na implementação do SUAS, considerando as articulações 

estabelecidas com conselhos gestores, associações comunitárias e demais instituições 

governamentais e não-governamentais.  

Entretanto, elementos da própria realidade influenciaram diretamente no 

planejamento, coleta e análise das informações da pesquisa34. Em maio de 2009 se se 

                                                 
34 No planejamento da pesquisa, nos meses de maio e junho de 2009 estavam propostos: o mapeamento 
de possíveis atores da sociedade civil para articulação do PAIF na RPA 03, o mapeamento das ações e/ou 



 
 

inicia a greve dos servidores públicos municipais do Recife, com adesão em massa dos 

servidores da Secretaria de Assistência Social (SAS) e do Instituto de Assistência Social 

e Cidadania (IASC) 35. Naquele momento, gestavam-se protoformas de um movimento 

de trabalhadores da assistência social, cuja crítica ia além das questões salariais, 

reafirmava-se também a luta por melhores “condições de trabalho” impostas à 

efetivação desta política pública no município. Esse embate e o inconformismo 

refletiam a forma como as condições objetivas interferem no cotidiano do trabalho e 

como o quadro sócio-histórico afeta o exercício profissional e a capacidade de 

indignação dos sujeitos.  

Em última instância, processava-se a crítica às alternativas focalizadas de 

combate à pobreza e à miséria que imprimem tratamento às maiorias como residuais, 

redirecionando o enfrentamento das expressões da “questão social” pelo Estado para o 

que é “minimamente possível”. Como adverte Lessa (2002, p.110):  

 

Todo processo social, seja ele mais universal ou mais particular, tem nos atos 
humanos singulares, de indivíduos concretos (historicamente determinados), 
seus elementos básicos. Tais atos possuem sempre uma dimensão de escolha 
entre necessidades a serem atendidas através de possibilidades – 
possibilidades e necessidades historicamente construídas. Entre outras coisas, 
esta relação entre os atos singulares e a totalidade social requer, com 
necessidade absoluta, que sejam avaliadas tanto as escolhas quanto as 
conseqüências da sua objetivação. É para atender a esta necessidade de 
avaliação que surgem os complexos valorativos, entre eles a ética e a moral 
(Ibidem). 

 

Não pudemos, portanto, nos eximir das questões éticas que envolviam os 

procedimentos de pesquisa durante a greve, uma vez que tomamos como pressuposto 

que a consolidação da política de assistência social como direito requer condições 

técnicas e éticas para o exercício do trabalho com qualidade.  

Estava posta uma controvérsia. Naquela ocasião enquanto assistente social não 

nos poderíamos “travestir” de pesquisador neutro, inerte e acrítico e proceder à pesquisa 

normalmente sem considerar o vínculo institucional e o comprometimento profissional 

com a defesa de direitos. Nem poderíamos, por outro lado, desconsiderar a 

                                                                                                                                               
instituições governamentais no território do CRAS 03 e a realização de entrevista com profissionais e 
gestores envolvidos no planejamento e na execução das ações socioassistenciais do PAIF. 

35 Fontes não-oficiais revelaram que aproximadamente 90% dos servidores da assistência social, tanto no 
IASC, quanto na SAS, pararam por 45 dias de greve. 



 
 

dinamicidade e o movimento presente na realidade, numa conjuntura adversa onde os 

trabalhadores carecem de maior organicidade para se fortalecerem na cena pública.  

Explicitamente, nossa opção foi a adesão à greve na semana seguinte à sua 

decretação e, logo, a descontinuidade nos procedimentos metodológicos de pesquisa 

que envolvessem diretamente atores da gestão e dos trabalhadores. Nesse sentido, os 

dados secundários e indicadores quantitativos que poderiam ser disponibilizados por 

outros meios como internet e dados do governo do estado foram utilizados. As 

informações objetivas sobre estrutura de gestão, recursos e características do 

funcionamento institucional foram coletadas por meio de relatórios, leis, decretos e 

outros documentos (como guias, planos, etc) publicados pela Prefeitura. 

Em complementação à coleta de informações, utilizamos material resultante de 

observação realizada com profissionais e gestores em oficina no Observatório da 

Família sobre o tema da intersetorialidade e assistência social. Nessa oficina, colocamos 

as seguintes questões: a) quais seriam os elementos facilitadores e os empecilhos do 

processo de gestão intersetorial (?) e, b) partindo das reflexões sobre nossas práticas 

profissionais, que alternativas se apresentam a implementação do SUAS no município 

(?).  

Outra estratégia foi a apreensão de elementos do contexto da greve como o 

próprio movimento do real e ponto de partida para análise conjuntural, sendo importante 

o aprofundamento em matérias da mídia (jornais, revistas e telejornais) e nos discursos 

e estratégias dos grupos de interesse no processo de greve através de fóruns e grupos de 

discussões on line e presenciais.  

Segundo a concepção de Gramsci (2000, p. 19), o conhecimento de uma 

determinada conjuntura se dá na medida em que se possa situar o movimento da 

realidade nos vários níveis de relações de forças, expressando as distintas táticas e 

estratégias das classes na luta por interesses, privilégios e direitos. Nesse sentido, houve 

a preocupação para que não nos envolvêssemos diretamente no movimento grevista, 

quer dizer não “tomamos à frente da comissão de negociação” para não intervir na 

observação sistemática realizada. 

  A análise da intersetorialidade no PAIF redirecionou-se qualitativamente para 

além da operacionalização do programa nos territórios socialmente determinados ao 

privilegiarmos a vivência em processos de construção coletiva da política de assistência 

no Recife como: a audiência pública na Câmara de Vereadores (em início de julho), a 

produção do Plano Plurianual (em meados de julho) e, por fim, a participação como 



 
 

delegada nas Pré-conferências e na Conferência Municipal de Assistência Social (em 

fins de julho). Não existe nesta pesquisa a preocupação com representatividade 

numérica visto que, sendo prioritariamente qualitativa, nosso intuito é a articulação 

entre as informações recebidas e a observação direta do movimento da realidade, o que 

não significa o desprezo por dados quantitativos. 

Esta análise será processada de acordo com as técnicas de análise de conteúdo e 

orientanda pelos seguintes aspectos: 

a) a dimensão ideológica – isto é, significado da intersetorialidade na 

implementação das ações socioassistenciais na assistência social, a partir das 

percepções de gestores e profissionais; 

b) a dimensão técnico-operativa – assumida nas práticas interinstitucionais e 

interinstitucionais pelos gestores e profissionais diante da formulação e 

implementação das ações; 

c) a dimensão ético-política – incluindo os princípios e a direção social que 

informam as propostas e ações desenvolvidas no PAIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2 O perfil das relações interinstitucionais na implementação de ações 

intersetoriais do PAIF 

 

 No contexto da implementação de ações de proteção social básica, cuja atuação 

se dá pela via da prevenção de situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, 

ressalta-se a relevância da necessidade de articulação da política de assistência com 

demais políticas públicas locais. Essa perspectiva prevê, sobretudo, a garantia da 

sustentabilidade das ações e o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos por esta 

política no sentido de promover sua socialização e a integração ao mercado de trabalho. 

 Em consonância com a PNAS, o município do Recife por suas características de 

metrópole tem como meta o atendimento de 5.000 famílias referenciadas, sendo 1.000 

famílias/ano a serem atendidas em cada CRAS. Esse atendimento36 é executado através 

de serviços ofertados diretamente nos CRAS, mas também pelo conveniamento entre 

entidades de assistência social com o FMAS e outras “parcerias informas” (RECIFE, 

2008, p. 5). Na tabela abaixo, se observa os equipamentos/serviços ofertados pelo 

município no âmbito da proteção social básica: 

 
Tabela 01- Distribuição dos equipamentos de proteção social básica por RPA 

 

Equipamento/serviço Quantidade total 

CRAS 12 

Coletivos do Projovem adolescente 64 

Grupo de convivência de idosos 73 

Entidades PSB infância 24 

Centro Social Urbano 04 

Fonte: Prefeitura do Recife, SAS, 2008. 

                                                 
36 As famílias referenciadas dividem-se entre aquelas que residem nas áreas de abrangência dos CRAS e 
as que estão fora da área de abrangência dos CRAS, visto que cada equipamento suporta o atendimento 
de 1.000 famílias/ano, enquanto o número de famílias referenciadas é bem maior, um universo de 60.000. 
As primeiras famílias são atendidas e acompanhadas por equipe multidisciplinares dos CRAS, já aquelas 
fora da área de abrangência, que são um número bem maior, são acompanhadas por equipes das GRAS – 
Gerências Regionais de Assistência Social que prestam apoio técnico complementar. 



 
 

Esse conjunto de relações e parcerias “formais e informais” da assistência social 

delineia o que se chama de rede socioassistencial que corresponde ao esforço de 

articulação orgânica entre medidas de proteção e prevenção em distintos níveis de 

complexidade técnica, de forma a possibilitar o atendimento das necessidades humanas 

básicas e a ampliação de direitos. Tanto no âmbito municipal, quanto no nacional é 

recente o debate sobre rede sociassistencial, que emerge de reflexões sobre a assistência 

social em articulação com o reconhecimento dos direitos sociais. Se vale pensar, ainda, 

na constituição desses direitos para além das estratégias de acomodação de conflitos, 

pelo contrário, esse debate requer a possibilidade de referenciar a política de assistência 

social no processo de disputa política pelo excedente econômico das massas subalternas 

na luta pela ampliação e pelo acesso aos serviços sociais básicos. 

Em detrimento do estigma assistencialista que imprime à política de assistência a 

forma de mecanismo de tutela, a instituição dessas redes socioassistenciais se traduz 

numa alternativa ao rompimento com as estratégias usuais de mistificação de 

desigualdades e ocultamento de suas causas pretensamente reformadoras de condutas 

individuais e grupais sem quaisquer conteúdos potencialmente libertários.   

Esse aspecto é corroborado quando em análise sobre a dotação orçamentária da 

seguridade social, Boschetti e Salvador (2006, p. 48 – 49) constatam que, 

pretensamente, se configura um forte investimento na política de assistência social a 

partir de 2004. Quando se vê que o FNAS teve o maior crescimento entre os fundos 

nacionais (26%, com relação a 2004) e que o Programa Bolsa Família recebeu 

prioridade que programas tradicionais do SUS, como Vigilância Epidemiológica e 

Ambiental em Saúde, Vigilância, Prevenção e Atenção em HIV/AIDS e outras DSTs, 

entre outros (Ibidem). 

São observadas, claramente, as estratégias que representam interesses que por 

um lado reforçam “novas bases para as relações entre Estado e sociedade” na política de 

assistência, e por outro lado denotam o papel significativo que as relações entre o 

público e o privado estabelecidas historicamente na assistência social. Para Sitycovisky 

(2005, p. 83) a construção do SUAS pelo governo Lula não passa ilesa ao “caldo 

cultural” da solidariedade ao estabelecer tentativas de organizar, racionalizar e 

regulamentar a relação público/privado no intuito de evitar a sobreposição de ações e 

desperdício de recursos, sob o argumento da eficiência e eficácia.  

Entretanto, ao se ancorar no modelo de Estado gerencial, a política de 

assistência traz nas suas mudanças jurídico-políticas o imperativo da formação de redes 



 
 

socioassistenciais visando, sobretudo romper com a marca histórica da assistência social 

de diversidade, paralelismo das e/ou superposição das ações, entidades e órgãos, bem 

como com dispersão de recursos humanos, materiais e financeiros (BRASIL, 2004, p. 

41-42).  

Na intervenção sobre os problemas sociais brasileiros, a referida política delineia 

que se exige do Estado o estímulo à sinergia e à gestão de espaços de colaboração na 

mobilização de recursos potencialmente existentes na sociedade (e no território, 

consequentemente) de modo imprescindível na participação das ações integradas 

(Ibidem). Essa sinergia ficaria a cargo do município, que ao garantir a estruturação e a 

manutenção dos espaços físicos governamentais, no âmbito do PAIF realiza parcerias 

com outros órgãos públicos municipais e organismos não-governamentais da “sociedade 

civil organizada” por meio de transferência de responsabilidades no desenvolvimento de 

programas, projetos e serviços socioassistenciais. 

O modelo de gestão preconizado pelo SUAS pauta-se, assim, na articulação 

entre os princípios de descentralização, participação social e intersetorialidade. Este 

último orienta as práticas de construção de redes municipais, que resultam “do processo 

de agregação de várias organizações afins em torno de um interesse comum, seja na 

prestação de serviços, seja na produção de bens” (BOURGUIGNON, 2001). Há, 

entretanto, um conteúdo implicitamente mistificador na própria concepção de rede 

socioassistencial no PAIF; primeiro, a perspectiva de que é possível a aglutinação de 

objetivos comuns entre Estado e sociedade que não estejam pautadas nos distintos 

interesses presentes nesses espaços; segundo, a noção de que cabe ao Estado a 

coordenação desse processo de articulação. 

Desta forma, na PNAS se estabelece que a rede não fosse a substituta da ação do 

Estado, mas deve ser “alavancada a partir de decisões políticas pelo poder público em 

consonância com a sociedade” (BRASIL, 2004, p. 53). Essa tomada de decisão é 

condição necessária para que o trabalho em rede (e ai a rede intersetorial) onde o Estado 

seja coordenador, isto é, gerente da integração entre as organizações governamentais, as 

organizações não-governamentais e os segmentos empresariais no território (Ibidem).  

No Recife, esta integração já se mostra administrativamente insuficiente ao se 

constatar, por exemplo, que a interlocução entre PAIF e Bolsa Família que passaria 

principalmente pelo acompanhamento sócio-familiar nos CRAS, realiza-se fora dos 



 
 

padrões jurídico-políticos37. Mesmo que seja implementada com proteção social básica, 

a operacionalização do PBF e dos demais programas de transferência de renda no 

município encontra-se na Diretoria de Proteção Social Especial. Evidencia-se uma 

nítida contradição entre o discurso e as ações quando se vê a restrição aos dados 

presentes na base municipal do CadÚnico, o que traz empecilhos ao monitoramento38 

das famílias “descumpridoras” dentre as mais de 116.000 famílias beneficiárias 

atualmente no PBF (Dados do site do MDS em agosto de 2009). 

Nessa lógica, ao Estado cabe um papel de coordenador suplementar (BEHRING, 

2003, p. 171 – 212). Aos moldes propostos por Bresser Pereira, o argumento de que se a 

crise localiza-se na insolvência fiscal do Estado, no excesso de regulação e ainda na 

rigidez e ineficiência do serviço público, há necessidade de restaurar a governabilidade 

(legitimidade) e a capacidade financeira e administrativa de se governar. Na busca 

desenfreada por práticas gerenciais flexíveis e de mecanismos de gestão com ênfase nos 

resultados, o enfrentamento da “questão social” recai num repasse de responsabilidades 

de solucionar impactos de políticas de ajuste fiscal exigidas por organismos 

internacionais como Banco Mundial e FMI para a sociedade civil.  

Na assistência social, essa perspectiva é reforçada, principalmente, pelas 

parcerias existentes entre as ações estatais públicas de assistência e as entidades 

beneficentes e filantrópicas de assistência social. Por outro lado, importa refletir se as 

redes e parcerias denotam a idéia de fluxo de relacionamentos horizontais que ao formar 

elos de interligação entre informações e objetivos em um determinado território de ação 

(o município), almejam a capacidade de reafirmar o modelo sistêmico posto pelo 

SUAS. E, ainda, romper com práticas assistencialistas, benemerentes, fragmentadas e ao 

sabor de interesses patrimonialistas e eleitoreiros.  

Nessa perspectiva, no contexto local, profissionais dos CRAS e das GRAS 

implementam atividades que visam “o conhecimento, o acompanhamento e o 

encaminhamento” das famílias referenciadas para serviços e benefícios desenvolvidos 

pela rede sociassistencial. Essa tríade de atividades objetiva-se por meio de recursos 

metodológicos baseados: nos encontros sócio-educativos (grupos de famílias), nas 
                                                 
37 Há uma particularidade na gestão de condicionalidades do PBF que se refere aos descumprimentos 
destas “responsabilidades” pelas famílias beneficiárias que consiste no seu acompanhamento direto pelo 
PAIF através da equipe técnica dos CRAS.  

38 Na SAS, as ações de monitoramento, coleta, análise e divulgação de dados de vigilância social dos 
programas, projetos, serviços e benefícios de assistência social são desenvolvidas pela Gerência de 
Vigilância Social (GVS) que está na Diretoria de Proteção Social Básica. 



 
 

visitas domiciliares, nos atendimentos sociais, nas entrevistas e no acompanhamento de 

famílias em situações de calamidade pública e descumprimentos de condicionalidades 

do Programa Bolsa Família (RECIFE, 2008). Em se tratando dessas atividades, a RPA 3 

é aquela que se destaca nos atendimentos sistemáticos às famílias quando se fala em 

atividades de evolução e/ou acompanhamento sócio-familiar39 e entrevistas familiares 

com respectivamente, 326 e 152 atendimentos no primeiro semestre de 2009.  

Comparando com o ano de 2008, houve uma redução significativa desses 

atendimentos que advém tanto de demanda espontânea, quando de encaminhamento 

proveniente da rede de serviços socioassistenciais40. Essa redução pode ser explicada 

pela greve dos servidores públicos que teve duração de 45 dias e, ainda, pela redução de 

quadro de pessoal cuja vacância ainda não foi preenchida sob a justificativa de redução 

de gastos devido à “crise mundial” deflagrada no início da nova gestão petista.  

 
Gráfico 02 - Número absoluto de atividades realizadas pelas GRAS e pelos 

CRAS, Jan a Jul de 2009, por RPA 

 
Fonte: Prefeitura do Recife, SAS, Gerência de Vigilância Social, 2009. 

                                                 
39 O acompanhamento social “prevê o atendimento das famílias usuárias dos serviços sociais, de forma 
individualizada ou em grupo, a elaboração de planos de ação familiar e comunitário e a realização de 
atividades socioeducativas junto a adolescentes, jovens, famílias e idosos, visando o estímulo à autonomia 
e ao protagonismo social” (RECIFE, 2008). 

40Essas demandas são provenientes de instâncias públicas e privadas como o IASC, os Conselhos 
tutelares, Ministério Público, Vara da Infância e Juventude, Distritos sanitários, unidades escolares 
municipais e estaduais e demais entidades que compõem a rede socioassistencial local (considerando 
também as entidades beneficentes de assistência social e outras). 



 
 

 

Na próxima tabela, constam as origens das demandas para os CRAS/GRAS no 

primeiro trimestre de 2009. De modo geral constata-se que através da demanda 

espontânea se originam as ações implementadas nestes aparelhos, com 71% das 

atividades; em segundo lugar ficam as busca ativas (dos técnicos sociais) na 

comunidade, com 10% da origem das demandas. Por outro lado, ainda que haja uma 

demanda originária dos outros órgãos, setores públicos e demais instituições, ainda é 

incipiente a articulação destes para com os CRAS/GRAS, num movimento cuja contra-

referência dos serviços fica prejudicada. 

 
Tabela 2- Origem das demandas para os CRAS/GRAS no primeiro 

trimestre de 2009 

 

ORIGEM DA DEMANDA QUANT. % 

Espontânea 370 71 

Busca ativa na comunidade 51 10 

SAS/IASC 23 4 

Outra secretaria da prefeitura 19 4 

Outros órgãos públicos 32 6 

Outros 13 3 

Conselho tutelar 10 2 

TOTAL 518 100 
 

 

Fonte: Prefeitura do Recife, SAS, Gerência de Vigilância Social, 2009. 

 

No gráfico abaixo, observamos as atividades realizadas junto às famílias nos 

CRAS e nas GRAS, mostra-nos que dentre estas atividades se destacam, 

principalmente, aquelas que delimitam a articulação com “outras políticas setoriais, 

organizações públicas e privadas visando o desenvolvimento de ações integradas e de 

parceria no âmbito da prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais (Ibidem). Em 

números absolutos, das 2.084 intervenções, 1.598 eram relacionadas às demandas 

intersetoriais entre assistência social e parcerias inter e intra - institucionais.  

 



 
 

 

Gráfico 03 - Detalhamento de atividades realizadas com as famílias nas 

GRAS/CRAS, Jan a Jul de 2009, (%) 

 

 
 

Fonte: Prefeitura do Recife, SAS, Gerência de Vigilância Social, 2009. 

 

Isso nos parece relevante no sentido que dá indícios de que se confere à política 

de assistência social a responsabilidade de dispor de condições para a extensão e 

universalização da proteção social. Essa política passa a ser “via de acesso” não só aos 

direitos socioassistenciais, mas ao mesmo tempo, no sentido de garantir a “inclusão 

social” mantém uma lógica de ação em rede em articulação com o setor público e 

iniciativas da sociedade civil. Em termos de encaminhamentos das famílias às redes de 

serviços municipais, no primeiro semestre de 2009, consta que na sua maioria estes 

encaminhamentos envolvem, principalmente, os programas e benefícios de transferência 

de renda, cursos profissionalizantes e a rede de saúde que contam com respectivamente, 

26%, 10% e 8% dos encaminhamentos. 

Esses dados apontam para dois elementos principais, o primeiro liga-se à 

perspectiva de que a retirada dos sujeitos de situações de pobreza dar-se-à mediante o 

acesso aos bens de consumo básicos e pelas próprias escolhas e capacidades (SEN, 

2001). O outro elemento atribui aos programas de transferência de renda a última rede 



 
 

de segurança econômica em contrapartida à tendência de desregulamentação da 

proteção social e do trabalho. 

 

Gráfico 04 - Detalhamento do total de encaminhamentos realizados pelas 

GRAS/CRAS no primeiro semestre de 2009  

 

 
 

Fonte: Prefeitura do Recife, SAS, Gerência de Vigilância Social, 2009. 

 

Em respostas às demandas, dá-se relativa importância à potencialização de 

parcerias nas regiões e nas comunidades que complementem as intervenções e práticas 

dos CRAS/GRAS. Entretanto, é mister observar a partir do Gráfico 03 que as reuniões 

de rede, cujos objetivos perpassam pela articulação institucional de ações e 

competências junto aos sistemas de defesa de direitos humanos, de saúde e de justiça e 

demais organizações públicas e privadas, permanecem entre aquelas atividades menos 

realizadas pelos aparelhos estatais de assistência social nos territórios, com apenas 2% 

das ações.  

É “gradual”, assim, o processo organizativo da rede socioassistencial no 

município na redefinição de responsabilidades e da constituição de objetivos comuns ao 

conjunto de ações transversais as várias políticas públicas. O que é reafirmado quando 

se observa que são embrionárias as estratégias sistemáticas que visem o processo de 



 
 

articulação e fortalecimento entre os atores das redes, relacionadas principalmente com 

as condições objetivas e, sobretudo, estruturais distintas em cada território e em cada 

espaço institucional.  

Conforme esta interpretação teórica proposta por Sen (2001), cujo foco analítico 

está radicado no indivíduo, a pobreza aparece como um conjunto de incapacidades 

individuais para levar a vida. Este indivíduo é entendido a partir de sua própria 

capacidade de ação, para isso é preciso que existam escolhas reais, isto é, o acesso a 

diferentes possibilidades e alternativas, dentre elas o acesso aos serviços sociais 

públicos. 

Nesse sentido, as políticas sob este prisma são concebidas como instrumentos 

para “ajudar” na construção destas habilidades que visam tornar esses indivíduos 

“inseríveis” no padrão de sociabilidade contemporânea (numa sociedade de troca, de 

mercado). Essa perspectiva baseia explicitamente as noções de “pobreza” e de 

“desenvolvimento de capacidades” que permeiam a política de assistência social no 

contexto do SUAS e, primordialmente, as ações de atenção integral às famílias.  

A existência dessa rede de proteção social não estaria, assim, voltada à 

universalização dos direitos sociais ou de ensejar que a seguridade social seja afiançada. 

Pelo contrário, haveria a possibilidade de se combater a desigualdade social por meio de 

programas de atendimento aos mais pobres sem mexer, portanto, nas estruturas políticas 

e econômicas da sociedade. Sem alterar, portanto, os padrões institucionalizados de 

proteção social. 

O estímulo ao engajamento necessário para desenvolvimento de capacidades das 

famílias e também a forma como o CRAS torna-se referência como “porta de entrada” 

destas à rede socioassistencial perderia, assim, quaisquer conteúdos emancipatórios 

quando se reduz ao Estado a função de regulamentar o comportamento das pessoas que 

vivem na “pobreza”.   

Na trama da reprodução da vida social, esses discursos influenciam nas formas 

de sociabilidade e no jogo de forças sociais que atuam direta e indiretamente nos 

processos de alienação de indivíduos e coletividades, tornando-os passíveis de 

manipulações por elites governantes, classes dominantes, blocos de poder, instituições, 

organizações em escala nacional e mundial (IANNI, 2003 apud MAURIEL, 2006, p. 49 

– 70). Não seria o Estado, necessariamente, o executor exclusivo ou majoritário dos 

serviços coletivos de proteção social, mas apenas um promotor ou incentivador da 

sociedade civil. 



 
 

Tabela 03 - Número de reuniões de rede por RPA e por número de 

participantes, Jan a Jul de 2009 

Quantidade de reuniões 

de rede realizadas RPA 

Num. % 

Número total de 

participantes 

RPA 1 13 38% 111 

RPA 2 3 9% 30 

RPA 3 3 9% 78 

RPA 4 11 32% 173 

RPA 5 4 12% 48 

RPA 6 0 0 0 

TOTAL 34 100% 440 

 

Fonte: Prefeitura do Recife, SAS, Gerência de Vigilância Social, 2009. 

 

Esse aspecto técnico-operativo e ideológico é levantado nos discursos de 

gestores e profissionais de modo que mesmo haja o esforço para a materialização de 

práticas profissionais pautadas na perspectiva de garantia de integralidade entre as ações 

de proteção social, torna-se óbice deste processo a carência de recursos financeiros, 

materiais, técnicos e humanos no contexto municipal. Em parte, se deve ao fato de que 

no município não houve nos últimos anos um salto quantitativo nos recursos para o 

financiamento dos programas e projetos de assistência, tanto na proteção social básica e 

especial de média complexidade (a maior parte financiados por recursos federais e 

estaduais transferidos para o FMAS), quanto na proteção social especial de alta 

complexidade (cujos recursos advêm principalmente do tesouro municipal).  

Nesse caso, a própria realidade se ocupa de expor aspectos da forma 

compensatória assumida por esta política, que em termos de recursos objetivos se 

submetem à lógica da precarização e da minimização orçamentária terminando por não 

atender satisfatoriamente às demandas postas pelo amplo público da assistência social.  

Estão postos em xeque os princípios que proporcionariam um “novo jeito” de 

proteger da assistência social que prima pelo rompimento com o atendimento 



 
 

emergencial e individual abrindo a possibilidade da assistência ser preventiva, integrada 

visando à superação da fragmentação.  

Especialmente no que se refere à alocação de recursos à política de assistência 

municipal pelo FMAS, que é o instrumento responsável pelo financiamento das ações 

de assistência social segundo a LOAS, observa-se que há uma diferenciação entre o 

montante de recursos gastos pela Prefeitura com mecanismos de execução orçamentária 

diferenciados entre o FMAS e o IASC.  

Isso revela que o princípio do comando único acaba por ser comprometido visto 

que no âmbito de uma mesma política, as fontes de recursos são diferenciadas, bem 

como as práticas de controle social sobre estes recursos também. Os dados 

disponibilizados pelas Leis Orçamentárias Anuais de 2006 até 2009 evidenciam que os 

recursos para o FMAS e IASC assemelham-se, evidenciando o papel influente deste 

Instituto na política de assistência social no município.  

Enquanto houve um aumento na oferta de serviços, benefícios, projetos e 

programas de assistência social, não houve proporcionalmente a ampliação de recursos 

públicos para as ações desta política no município, o que se pode observar no gráfico e 

na tabela postos abaixo.  

 
Tabela 04 - Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social x Instituto de 

Assistência Social e Cidadania - IASC, Recife, 2006 – 2009 

 

ANO ENTIDADE TESOURO 
OUTRAS 

FONTES 
TOTAL 

FMAS 3.189.789 8.659.325 11.849.114 
2006 

IASC 9.609.794 1.493.441 11.103.235 

FMAS 3.080.673 17.350.000 20.430.673 
2007 

IASC 13.852.199 1.264.799 15.116.998 

FMAS 2.912.044 10.487.897 13.399.941 
2008 

IASC 13.186.455 820.000 14.006.455 

FMAS 2.904.000 13.468.000 16.372.000 
2009 

IASC 12.240.000 1.600.000 13.840.000 

 
Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife. Lei Orçamentária Anual, de 2006 a 2009. 

 



 
 

Gráfico 05 – Evolução das Despesas do Fundo Municipal de Assistência 

Social e do Instituto de Assistência Social e Cidadania - IASC, Recife, 2006 – 2009 

 

 
 
Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife. Lei Orçamentária Anual, de 2006 a 2009. 
 
 

No mais, são frequentes as críticas relativas ao fato de que o planejamento das 

ações socioassistenciais desconsidera a capacidade institucional dos “sujeitos 

executores”, propondo atividades sobre projetos e programas “de cima para baixo” 41.  

No entanto, a intersetorialidade por vezes é relegada somente à “gestão”, isto é, 

ao governo o direcionamento sobre relações interinstitucionais, onde a integralidade do 

atendimento “de ponta” ficaria subordinada à capacidade de criar vínculos e parcerias 

de outras instâncias decisórias hierarquicamente superiores.  

Essa expressão, “de ponta”, é utilizada em várias situações, principalmente 

quando se tratam de atribuições profissionais relativas à execução e atendimento direto 

ao público-alvo nos CRAS e nas GRAS. Por vezes se observa que aparece cunhada de 

conteúdo discricionário que atribui menos ou mais relevância entre as atribuições de 

planejamento e execução das ações socioassistenciais. Parece-nos que existe uma 

relativa suposição que profissionais cujas atribuições estejam voltadas ao planejamento, 

avaliação e monitoramento dos serviços de assistência social sejam de alguma forma 

                                                 
41 Dispomos neste item alguns dos argumentos levantados durante oficina realizada no Observatório da 
Família, iniciativa da Diretoria de Proteção Social Básica que contempla debates e reflexões conceituais e 
metodológicas sobre o trabalho com famílias desenvolvido nas CRAS e GRAS.  



 
 

“privilegiados” por trabalharem sobre condições objetivas “melhores” do que aqueles 

que estão no dia-a-dia junto às famílias e às comunidades. 

Existe, portanto, um consenso acerca da idéia de trabalho em rede e da co-

responsabilidade da sociedade civil na constituição da política de assistência social 

segundo os parâmetros do SUAS muito embora, contraditoriamente, seria a “primazia 

da responsabilidade do Estado” que conduziria esta política em cada esfera de governo 

(federal, estadual e municipal). O reconhecimento das demandas setoriais e 

segmentadas na política de assistência não explicita como esta estratégia de gestão seria 

materializada considerando-se as desigualdades socioterritoriais. Isso é sinalizado pela 

forma “informal” e incipiente como estas parcerias são estabelecidas pelos 

CRAS/GRAS. Mas, ao identificar descentralização com intersetorialidade, a PNAS 

(BRASIL, 2004, p. 9) põe o que seria responsabilidade do Estado em articulação com a 

sociedade ao conferir, 

 
a constituição da rede de serviços que cabe à assistência social prover, com 
vistas a conferir maior eficiência, eficácia e efetividade em sua atuação 
específica e na atuação intersetorial, uma vez que somente assim se torna 
possível estabelecer o que deve ser de iniciativa desta política pública e em 
que deve se colocar como parceira na execução. Para tanto, propõe-se a 
regulamentação dos artigos 2º e 3º, da LOAS, para que se identifiquem as 
ações de responsabilidade direta da assistência social e as em que atua em 
co-responsabilidade. A forma de gestão no sistema descentralizado e 
participativo proposto pela LOAS, em seu capítulo III, artigo 6º, implica na 
participação popular, na autonomia da gestão municipal, potencializando a 
divisão de responsabilidades e no co-financiamento entre as esferas de 
governo e a sociedade civil (Ibidem, grifos nossos). 

 

 Haveria, nesse caso, ações de assistência social em que a responsabilidade direta 

seria do Estado, e outras em que atuaria como co-responsável ao potencializar, 

inclusive, o co-financiamento entre as esferas de governo e sociedade civil. Mostra-se ai 

a face que retira da intersetorialidade na assistência social quaisquer conteúdos 

mistificadores que a afirmam como estratégia traduzida pela possibilidade de 

integralidade e universalidade junto às políticas de proteção social.  

No município, a formação da rede socioassistencial é composta por entidades 

parceiras que não recebem recursos do Fundo Municipal de Assistência e entidades 

conveniadas que recebem estes recursos, ambas são articuladas e racionalizadas pela 

SAS sob os discursos da participação e da intersetorialidade. Evidencia-nos, entretanto, 

que a proposta de integração intersetorial recai num claro movimento de 



 
 

desresponsabilização das ações do Estado pela assistência social resguardadas pelas 

(velhas) práticas de privatização tão caras a esta política pública. 

Isso passa pela análise de como, pela mediação entre as políticas públicas, e 

particularmente, pela política de assistência social, as práticas profissionais interferem 

nos processos relacionados com a reprodução de vida das classes subalternas, no 

cotidiano da população usuária dos serviços socioassistenciais. Interfere ainda no modo 

como essas práticas seriam capazes de produzir estratégias de luta e resistência que 

ocasionem resultados concretos às condições materiais, sociais, políticas e culturais de 

vida de seus usuários (YAZBEK, 2004, p.14).  

Enquanto produtos concretos de organização administrativa da rede 

socioassistencial no município foram significantes, a nosso ver, a assinatura de termo de 

compromisso da rede, o conhecimento dos serviços no território e, por fim, o 

planejamento, promoção de execução de reuniões e ações integradas entre entidades das 

redes socioassistenciais nas RPAS (RECIFE, 2008, p. 11). No entanto, não se 

engendram processos sócio-políticos e institucionais que estabeleçam identidade e 

reconhecimento dos CRAS/GRAS nos territórios, subjugando à assistência social certa 

“invisibilidade”, uma vez que a demanda reprimida de famílias em situação de 

vulnerabilidade supera expressivamente a capacidade operacional e estrutural instalada 

pelos serviços de proteção social básica presentes no município. Segundo do MDS, a 

estimativa de pobres em relação à contagem realizada pelo IPEA em 2007 evidencia 

que o percentual de pobreza no Recife atinge a 27,71% da população (Site MDS, maio 

de 2009). 

No processo de reforma do Estado, a reorganização dos serviços sociais objetiva, 

por meio de modelos de gestão, como a intersetorialidade, a transferência de 

responsabilidades públicas na prestação de serviços para as comunidades e famílias seja 

através de organizações de natureza estatal ou não-estatal, como as associações de 

bairros e organizações da sociedade civil. A execução de programas de assistência 

social, particularmente o PAIF, delimita a discussão a propósito de como estão postas as 

relações entre Estado e sociedade civil na contemporaneidade, que se materializam 

pelas parcerias e pela concepção de trabalho em rede.  

Não se pretende, entretanto, caracterizar estes processos como desarticulados 

com o jogo de interesses presente nas relações entre Estado e sociedade civil. Nesse 

sentido, é engendrado um duplo movimento, o primeiro que sob o argumento de 

fortalecimento da participação instrumentaliza a sociedade civil na qualidade de 



 
 

extensão do Estado na condição de executora de políticas sociais; o segundo que a 

coloca como espaço despolitizado, de consenso, atuante como legitimadora das ações 

do Estado numa tentativa de apassivar interesses antagônicos vigentes. Sobre esse tema, 

Simionatto (2006, p. 7) expõe que ao ser destituído de seu caráter público, o Estado vem 

sendo cada vez mais substituído por frações da sociedade civil, e que as relações 

Estado/sociedade no contexto neoliberal, 

  
elidem a formação de uma cultura que substitui a relação pela livre regulação 
do mercado. A classe burguesa busca eliminar os antagonismos entre projetos 
de classes distintos, no intuito de construir um “consenso ativo, em nome de 
uma falsa visão universal da realidade social. Procede-se, desse modo, uma 
verdadeira “reforma intelectual e moral”, sob a direção da burguesia, que, em 
nome da crise internacional do capital, consegue sociabilizar uma “cultura da 
crise”, transformada em base material do consenso e, portanto, da hegemonia. 
Reafirma-se, nesse sentido, a hegemonia burguesa, na medida em que uma 
determinada visão de mundo converte-se em senso comum, tornando-se o 
alicerce de um novo bloco histórico (Ibidem, p. 9).  

  

Em consonância com nossos pressupostos teóricos, observa-se que as práticas 

intersetoriais de gestão na assistência social não se apresentam como contra - tendência 

à fragmentação das necessidades e direitos sociais e, desta forma, às tendências 

neoliberais. Elas se apresentam no movimento de ampliação da colaboração dos 

interesses das classes dominantes no Estado, e se desenvolvem no processo 

hegemônico, mas servindo nitidamente ao projeto de interesses da classe dominante. No 

sentido de que esta estratégia de gestão corresponde ao conjunto de alternativas que 

apontam para, particularmente na política de assistência social, a transferência de 

responsabilidades das ações do Estado para a sociedade civil, para a comunidade e para 

as famílias. 

 

 

3.3 Contexto sócio-político e cultura organizacional: condições concretas para a 

implementação da intersetorialidade 

 

 No capítulo anterior abordamos alguns elementos históricos que atribuíram à 

política de assistência social no município do Recife certa particularidade. Dentre eles 

ressaltamos o reconhecimento tardio de assistência social como política pública.



 
 

Entretanto, somente nos aspectos metodológicos mencionamos a greve realizada, a 

partir de maio do corrente ano, pelos servidores públicos municipais desta política. Esta por 

um lado se vinculava às reivindicações gerais do funcionalismo público municipal baseadas, 

especificamente, na luta por ganhos salariais diante das perdas com a propalada “crise 

mundial”.  Por outro lado, havia explícita preocupação com as condições de trabalho, onde se 

constata a “precária implementação dos serviços de assistência social” e a “falta de 

respostas satisfatórias da gestão, que têm prejudicado vários serviços e ações” (Carta aberta 

à sociedade, maio de 2009, mimeo).  

 
Servidores da assistência participam da greve. Fonte: blog 

www.retratodosinvisiveis.blogspot.com 

 

Na verdade, nos questionamos que conexões as expressões dessas reivindicações 

teriam com as práticas cotidianas do trabalho dos profissionais, nos diversos serviços 

socioassistenciais executados em âmbito municipal, inclusive no sentido das práticas 

intersetoriais. Quais seriam os elementos que articulavam esta realidade com o quadro sócio-

histórico atual, onde há uma agudização da crise de superprodução? E, principalmente, em 

que trama de relações sócio-políticas e culturais o projeto hegemônico neoliberal se 

materializa a partir dos princípios de descentralização e intersetorialidade?  



 
 

Estes questionamentos nos colocam sob a perspectiva de que analisar o jogo de 

interesses presente nesta conjuntura, para Gramsci (2000, Caderno 13, p.19-20, especial), 

 
 Os elementos de observação empírica que habitualmente são apresentados em 
tratados de ciência política [...] deveriam na medida em que não são questões 
abstratas ou sem fundamento, ser situadas nos vários níveis de relações de forças, a 
começar pelas forças internacionais (onde se localizam as notas escritas sobre o que 
é uma grande potência, sobre os agrupamentos dos Estados hegemônicos e, por 
conseguinte, sobre o conceito de independência e soberania no que se refere às 
pequenas e médias potências), passando em seguida às relações objetivas sociais, ou 
seja, ao grau de desenvolvimento das forças produtivas, às relações de força política 
e de partido (sistemas hegemônicos no interior do Estado) e às relações políticas 
imediatas (ou seja, potencialmente militares) [...]. (Ibidem, grifos nossos). 
 

 

 Decerto, não haveria mais perfeita atualidade42 das proposições gramscianas de 

outrora. É evidente, e cada vez mais palpável, as condições objetivas das políticas de 

seguridade social mediante o fracasso do projeto hegemônico neoliberal de propiciar um novo 

período de crescimento nos países capitalistas centrais e, sobretudo, nos periféricos, dentre 

eles o Brasil. Esse fracasso foi exposto, especialmente, a partir de finais de 2007 quando uma 

longa fase de expansão da economia capitalista mundial sofre uma verdadeira ruptura, 

marcando o início de um “processo de crise com características comparáveis à crise de 1929” 

ainda que se desenvolva num contexto bem diferente (CHESNAIS, 2008).  

No âmbito das relações de forças internacionais essa crise, que tem reflexos 

econômicos na esfera nacional e local, vem exprimir os limites históricos da produção 

capitalista que articula liberalização, desregulamentação e competição num mercado mundial, 

quando os Estados Unidos, sendo a potência hegemônica, são submetidos à prova de “num 

muito curto espaço de tempo, todas as suas relações mundiais modificaram-se e terão, no 

melhor dos casos, de renegociar e reordenar todas as relações com base no fato de que têm de 

partilhar o poder” (Ibidem). Evidentemente, esse exercício de compartilhamento de poder 

nunca aconteceu pacificamente na história do capital e, desta forma, se processará mediante 

novas tensões, conflitos e contradições impostos pelas “novas” iniciativas que visam renovar 

                                                 
42 Não é nosso objetivo, entretanto, desconsiderar o fato de que quando Gramsci falava sobre processos de 
construção de hegemonia, de classes subalternas, dos representantes do capital, ele fala de sua época. Isto é, sua 
prática intelectual está organicamente articulada com a sua atuação política que são historicamente e 
concretamente relacionados a situações concretas no que envolvem reflexões sobre a burguesia italiana e sobre a 
burguesia francesa nos fins do século dezenove. Coutinho (2003, p. 257 – 278) apresenta dois complexos 
problemáticos que revelam a atualidade de Gramsci, o primeiro refere-se que suas contribuições sobre o 
socialismo nos ajudam a refletir sobre as razões do fracasso do modelo socialista, o segundo envolve a 
elaboração de uma teoria de democracia, diante da onda neoliberal.   



 
 

suas condições reprodutivas, expressas pela assimetria entre os 10% de crescimento da China 

e dos modestos 3 a 4% dos EUA (OLIVEIRA, 2009). 

Entretanto, caso se pense que são apontadas, no plano político, refundações nas 

estratégias de reprodução da força de trabalho que venham em contrapartida ao receituário 

neoliberal, não é a tendência que vem sendo assinaladas pelo FMI (PNUD, 2009). No último 

encontro do G20, em Londres, delineou-se que além da “sobrevivência de todas as políticas 

do Conselho de Washington”, as contrapartidas do FMI para os países em desenvolvimento 

serão muito mais rígidas e exageradas, uma vez que esses países necessitam num contexto de 

crise de maior fluxo de capitais sendo indispensável o financiamento (para não dizer 

endividamento) externo (Ibidem). Então, que se espere a imposição de rígidas políticas de 

liberalização financeira, privatizações e reformas econômicas e, consequentemente, outras 

medidas de ajuste estrutural que deverão produzir implicações negativas para as políticas 

sociais de um modo geral.  

 Enquanto no governo Lula o discurso vigente foi a “marolinha” quando se fala dos 

impactos desta crise na economia brasileira observa-se, segundo análises internacionais, que o 

impacto em países em desenvolvimento é “ainda maior” visto que “nenhuma nação está livre 

os efeitos negativos da crise” (PNUD, 2009). Isso se deve, principalmente, pela redução dos 

fluxos de capital e exportações que embora não causaram amplos impactos ao Brasil, haja 

vista o acúmulo de reservas internacionais, imprimiram alternativas “moderadas” como o 

controle sobre o crédito e de restrição de despesas públicas para o pagamento da dívida do 

setor público43.  

Nesse caso, o total desta dívida é de aproximadamente U$ 550 bilhões de dólares (R$ 

1,168 trilhão de reais), o que corresponde a 40,8% Produto Interno Bruto Brasileiro-PIB 

(BCB, 2008). Os recursos comprometidos com o pagamento da dívida pública extraem do 

Estado brasileiro a possibilidade de investir em políticas públicas e, especialmente, na política 

de geração de emprego. Nesse mesmo ano de 2005, por exemplo, a “despesa com encargos da 

dívida pública de aproximadamente U$ 80 bilhões de dólares (R$ 157 bilhões, ou 8,1% do 

PIB) significou a contenção de 521 mil postos de trabalho que poderiam ter sido abertos em 

todo o país, caso fosse aplicada na área social” (POCHMANN, 2007, p. 74). Longe destas 

perspectivas passam os programas de transferência de renda, especialmente o Programa Bolsa 

                                                 
43 Entretanto, segundo dados do Banco Central do Brasil (CDB), mantêm-se a lógica do superávit primário do 
setor público que, mesmo mediante a diminuição da atividade industrial a partir do segundo semestre de 2008, 
alcançou um acumulado no ano de R$38,4 bilhões (2,25% do PIB), registrando queda correspondente a 3,38 
pontos percentuais do PIB, em relação ao mesmo período de 2008 (Site CBB, agosto de 2009). 



 
 

Família, que apresenta um crescimento de investimento que beira aos 10% acumulados do 

último ano para cá (MDS, 2009).  

 Em meio às eleições municipais, no segundo semestre de 2008, reflexões sobre o 

quadro econômico internacional e seus impactos em âmbito local não foram recorrentes, 

embora se soubesse que estavam em pauta haja vista os interesses econômicos de distintas 

classes, grupos e indivíduos presentes na conjuntura local.  

Na atual gestão petista, resultado de alianças políticas que dariam (em tese) 

continuidade às duas gestões anteriores, houve impactos concretos na administração pública 

no município do Recife. Estes são apontados pela redução em 11,26% das despesas públicas 

municipais relacionadas ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ao considerar o fato 

de que quando, em 2008, se formulou a Lei de Diretrizes Orçamentárias/ 2009 não havia 

elementos que caracterizassem a renúncia de receitas44 para o final de 2009, trazidos pelo 

quadro econômico redesenhado na pós-eleição (RECIFE, 2008).  

Não havia ainda (e para alguns analistas não há) uma convergência dentre interesses 

econômicos e políticos e afinidades ideológicas entre os partidos que compõem a base 

governista municipal, o que de maneira geral intervém no grau de homogeneidade entre esses 

vários grupos e, consequentemente, no conjunto de mediações que articulariam as estratégias 

de intervenção pública nas demandas sociais. 

Especificamente na Secretaria de Assistência Social houve alteração na composição do 

governo, saindo de uma gestão de 8 (oito) anos do PC do B para uma gestão do PT, 

pressupondo o interesse por ações articuladas entre “assistência social, direitos humanos e 

segurança cidadã” (Projeto de Governo – João da Costa, Recife, 2008, mimeo). De maneira 

geral, na assistência social as propostas mantêm a máxima da gestão anterior de “melhoria da 

qualidade de vida da população” e de ampliação de serviços já implantados e instalação novos 

serviços de atendimento à população em situação de vulnerabilidade.  

Embora se tivesse expectativas de alteração nas relações presentes na implementação 

da política de assistência no Recife, incluindo-se ai a melhoria das condições estruturais e 

materiais dos serviços. Contraditoriamente, observou-se redução da força de trabalho 

(terceirizada pela Prefeitura), não reposição de quadro funcional estatutário (haja vista 

                                                 
44 Em julho de 2009 os repasses aos Fundos de Participação de que trata o art. 159 da Constituição Federal 
apresentaram decréscimo de -23,3%, quando comparados aos repasses efetuados no mês anterior (Site do 
Tesouro Nacional, julho de 2009). Esse quadro regressivo que vem se protelando principalmente a partir do 
segundo semestre de 2008, representou restrições nos investimentos municipais, amargando um saldo negativo 
de R$ 11,47 milhões na arrecadação de tributos nos quatro primeiros meses de 2009, em comparação com o 
mesmo período de 2008 (JORNAL DO COMMÉRCIO, 26/05/2009). 



 
 

vacância de concursados) e deterioração dos equipamentos e de recursos materiais dos 

programas, projetos, serviços e benefícios de assistência social no município. Bem me lembro 

quando, antes de eu mesma conhecer pessoalmente o cotidiano de um CRAS, uma técnica 

social que havia realizado um diagnóstico destes equipamentos nas RPAs me disse “- Eu nem 

acreditei quando vi que tem CRAS que os profissionais competem com os usuários para se 

sentar e outro que é uma verdadeira “briga” pelo único computador”. Noutro momento, 

outra completava “– Isso vai mais longe, nem água a gente pode oferecer, porque se 

oferecermos nem a gente bebe, nem daria para todo mundo porque vez ou outra nem copo 

tem”. 

Imagine-se, então, que em se visando a “satisfação das necessidades sociais básicas 

das famílias em situações de vulnerabilidade” de modo “articulado e intersetorial às demais 

políticas” que implicações diretas este contexto traz objetiva e subjetivamente para práticas 

que se orientam (ou deveriam se orientar) para alteração do quadro de desigualdade social e 

concentração de renda socialmente produzida, ao menos em âmbito local.  

Nesse sentido, ficam prejudicados quaisquer esforços que, in loco, procurem 

complementar informações, recursos e responsabilidades entre os serviços ofertados pela 

assistência social e demais instituições e órgãos da rede socioassistencial e vice-versa. Isso 

vem atrelado ao caráter como, historicamente, a política de assistência social foi (e é) 

implementada de forma fragmentada e incipiente no município, bem como o “lugar” 

assumido por esta política na cultura organizacional e nas diretrizes governamentais.  

Embora se tenha havido alterações na forma que a gestão se operacionaliza, onde a 

imagem da primeira dama tenha sido extinta do cenário desta política no município, as 

relações entre Estado e sociedade civil assumem além de uma “informalidade” entre os 

serviços socioassistenciais que recebem recursos financeiros públicos, uma incipiente 

supervisão destes pelo CMAS e uma “falta de participação popular e de interesse dos 

usuários na gestão desta política” 45. Ironicamente, essas proposições ao mesmo tempo em 

que relegam à sociedade (civil) o (des) interesse sobre as questões do Estado, combinam o 

ponto de vista em que esta seria o espaço da não politização, com outro que envolve a 

necessária fiscalização das ações dos aparelhos governamentais de Estado pela sociedade 

civil. 

Há que se ver, todavia, que Estado e sociedade civil não são algo separado, que atuam 

como blocos distintos, cada um a serviço de interesses diferenciados na sociedade. Eles se 

                                                 
45 Documento consolidado das pré-conferências e encontros preparatórios para a VII Conferência Municipal de 
Assistência Social (CMAS). 



 
 

interpenetram, apesar de assumirem funções diferentes na gestão de direitos e interesses. No 

nosso entendimento as estratégias de gestão intersetorial assumidas pela assistência social 

colocam-se não como alternativa à separação orgânica entre governo (Estado em sentido 

restrito) e sociedade, mas estariam sobre o limiar entre a privatização/ (re-filantropização) e a 

democratização nesta política pública. 

No âmbito municipal, a gestão do SUAS, particularmente nas inter-relações na 

proteção social básica, nos expõe o fato de que se constata uma disputa entre autoridades e 

órgãos e entre diferentes níveis de poder, que expressa como que, culturalmente, tanto a 

descentralização, quanto a intersetorialidade implicam o redirecionamento da distribuição de 

poder entre os entes governamentais e não-governamentais da rede socioassistencial. 

Entretanto, a mudança destas relações não se processaria por posturas mecanicistas, pelas 

quais só bastariam condições materiais/ objetivas que a mudança se realizaria. Pelo contrário, 

ao dialogar com Marx, Gramsci (Caderno 13, vol. 3, p. 36) nos diz que: 

 
É necessário mover-se no âmbito de dois princípios: 1) o de que nenhuma sociedade 
se põe tarefas para cuja solução ainda não existam as condições necessárias e 
suficientes, ou que pelo menos não estejam em vias de aparecer e se desenvolver; 2) 
e o de que nenhuma sociedade se dissolve e pode ser substituída antes que se tenham 
desenvolvido todas as formas de vida implícitas em suas relações (verificar a exata 
enunciação desses princípios) (Ibidem).    

 

Em cada momento histórico, assim, só seria possível se querer mudanças se 

houvessem, respectivamente, condições objetivas presentes na conjuntura. Não seria o caso de 

se ver a relação entre a descentralização e intersetorialidade como um mero repasse de 

responsabilidades entre um “setor” e outro, as demandas (que hierarquicamente foram 

situadas na proteção social básica ou especial) exigem a leitura de que estas relações se dão 

numa trama, onde o poder se produz e se reproduz cotidianamente. Isto é, na forma pela qual 

um determinado grupo ou indivíduo consegue obter de outro grupo ou outro indivíduo um 

determinado resultado, um espaço que solidifica ou se reelaboram ideologias entendidas, 

sobretudo, como “toda concepção particular dos grupos internos de classe que se propõem a 

ajudar a resolver problemas imediatos e restritos” (GRAMSCI, 1986, p. 227).   

Examinando a concepção de sociedade civil em Gramsci, Coutinho afirma que ao 

analisar a superestrutura ele distingue duas esferas no seu interior que ele chama de 

“sociedade civil” e “sociedade política”, com essa última designa exatamente, o conjunto de 

aparelhos através dos quais a classe dominante detem e exerce o monopólio legal ou de fato 

da violência; trata-se, portanto, dos aparelhos coercitivos de Estado (COUTINHO, 1996, p. 



 
 

126). Enquanto, por outro lado, na sociedade civil estariam o conjunto de instituições que são 

responsáveis pela elaboração/difusão de valores e ideologias onde as classes buscam aglutinar 

aliados para, no exercício da hegemonia, garantir seus projetos por meio da direção e do 

consenso (Ibidem).  

Nas práticas intersetoriais, a assistência social não parece garantir um grau de 

socialização política que se traduza em condições concretas e interesses que a reafirme como 

uma política que se integre a seguridade social. Os instrumentos de poder utilizados pela 

hegemonia burguesa para não alterar as relações de desigualdade social e de exploração 

econômica que são indissociáveis das demandas e necessidades que conferem especificidade à 

assistência social, estabelecem por meio da ideologia neoliberal o ocultamento das condições 

estruturais e conformação de interesses opostos apoiados apóiam sobre um consenso e uma 

articulação forçada. 

Nesse caso, a tese da “invisibilidade46” não somente dos servidores públicos da 

SAS/IASC, mas do conjunto de ações do SUAS no contexto sócio-político e institucional faz 

todo sentido.  Essa invisibilidade se expressa na demanda reprimida não atendida pelos 

serviços, cujo atendimento que deveria ser de 1.000 famílias referenciadas ao ano por 

CRAS/GRAS, mas que até meados deste ano só se realizou o atendimento a um total de 916 

famílias referenciadas somando-se todas as CRAS/GRAS (RECIFE, 2009, dados de até junho 

de 2009). 

Isso quer dizer, em termos quantitativos, que os serviços de atendimento e 

acompanhamento social, fundamentais na proteção social básica, não chegaram a atingir 

sequer 8% do que se propõe anualmente, mesmo com repasse de recursos federais de 61% 

para a PSB que, em 2008, se aproximou dos 5,7 milhões de reais (MDS, 2009). Uma distância 

entre demanda e estratégia enfrentamento também é ressaltada ao se comparar este 

atendimento com a estimativa (em números absolutos) de famílias pobres no Recife que, em 

2004, era de 108. 975 famílias.  

Em se tratando, especificamente, sobre demais aspectos desta invisibilidade, outro 

argumento perpassa pelo fato de que a assistência social aos moldes do SUAS não é tomada 

por conhecimento/identidade por seu próprio público-alvo. Nesse caso, a política de 

assistência social “por ser muito nova” 47 ainda não conseguiu ampliar o “acesso às 

informações/conhecimento sobre os serviços e programas oferecidos, [expondo] a 

                                                 
46 A expressão “servidores invisíveis” foi usada de forma recorrente durante e posteriormente à referida greve.  
47 Esse discurso foi reiterado por diversas vezes por gestores tanto da SAS, como do IASC durante a greve (na 
audiência pública na Câmara dos Vereadores). 



 
 

necessidade de assegurar ações de empoderamento dos usuários para a participação e o 

controle social” 48. 

 Numa linha de raciocínio oposta, o discurso de uma técnica social é bem alusivo ao 

debate, “eu quero ver por quanto tempo vão colocar a desculpa de que a assistência social é 

uma política nova [...] da LOAS pra cá já se passaram 16 anos, da Constituição pra cá, já se 

foram 21 anos [...]. Essa política já atingiu a maioridade e ninguém a vê se concretizando”. 

 Opera-se, diante das transformações ocorridas no âmbito do Estado, uma fratura entre 

o direito e a realidade, por um lado não há elementos suficientes que exijam do Estado a 

destinação de recursos para a assistência social que a façam alcançável ao seu público-alvo. 

Por outro lado a implementação desmedida desta política para responder aos interesses 

fragmentários e focais recai numa “centralização dos serviços” e numa “falta de articulação 

entre as políticas governamentais49”.  

Na revisão do PPA (Plano Plurianual), por exemplo, privilegiava o planejamento de 

ações distintas entre SAS/IASC e, pouco ou nada, envolvia estrategicamente a interlocução 

entre assistência e demais políticas municipais. De um modo geral, não se apontam ações e 

práticas objetivas que materializam a assistência social inserida no conjunto de proteções 

previstas pela seguridade social, nem de se manter uma convergência entre planejamento, 

monitoramento e execução dos serviços públicos que, por meio das noções de territorialização 

e articulação interinstitucional.  

Na verdade, a assistência social, pela abrangência atingida atualmente, acaba por 

tomar para si o objetivo hercúleo e impossível de responder a conglomerado de situações de 

exclusão, vulnerabilidade e desigualdade social, que em âmbito local tornam-se mais 

evidentes. Noutras palavras, a lógica neoliberal prevalece sobre a garantia de direitos e de 

respostas às complexas necessidades básicas da vida (PEREIRA, 2000), onde SUAS ainda 

carece de uma combinação de forças favoráveis para sua execução para além de uma técnica 

de gestão.  

Na audiência pública convocada pela Câmara dos Vereadores do Recife, em julho de 

2009, observamos que de modo geral que há um desconhecimento dos propósitos do 

Executivo na área de assistência social. Houve um explícito interesse da oposição, 

especialmente de vereadores do PSBD, no debate e na “redefinição dos rumos” desta política 

no município. Nos discursos dos vereadores, principalmente aqueles da Comissão de Direitos 

                                                 
48 Documento consolidado das pré-conferências e encontros preparatórios para a VII Conferência Municipal de 
Assistência Social do Recife (CMASR). 
49 Ibidem. 



 
 

Humanos, há um “mix” entre a preocupação com a falta de recursos para a continuidade dos 

programas sociais no atual contexto de crise e reedição de aspectos de benemerência, caridade 

e a visão das manifestações da “questão social” como caso de polícia. Uma breve olhada nas 

últimas notícias do site da Câmara Municipal, no Diário Oficial do Recife ou nos links dos 

sites dos (as) vereadores (as) é bem esclarecedora sobre o nível do debate sobre a assistência 

social no âmbito da democracia representativa. 

Mesmo que acompanhe o processo de descentralização político-administrativa, a 

articulação entre redes institucionais não se materializa por meio de uma intervenção que seja 

capaz de articular os interesses de segmentos da organização governamental, uma vez que são 

herdadas características históricas determinantes do processo de construção da política de 

assistência, dentre eles: a maneira residual como esta política é economicamente 

implementada no município e a forma a mesma não se concretiza como espaço de 

tensionamentos e de radicalização da democracia participativa.  

Isso influencia, por exemplo, na necessidade de se “fortalecer a participação dos 

usuários nos espaços sócio-políticos através do trabalho sócio-educativo de cada serviço que 

compõe a política de assistência social” 50 e da “criação de condições” 51 para tal. No limite, 

nos sugere que a tese de YASBEK (1993, op. cit. p. 39) que a assistência social atuaria como 

“mecanismo de estabilização social” se justifique na medida em que a construção desse 

processo democrático no seio do processo de construção da hegemonia nesta política vai até 

onde não se encontram ameaçados interesses fundamentais: os interesses econômicos 

presentes numa dada conjuntura, quando 

 
O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que sejam levados em conta os 
interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, que 
se forme certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça 
sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas também é indubitável que tais 
sacrifícios e tal compromisso não podem envolver o essencial, dado que, se a 
hegemonia é ético-política, não pode deixar de ser também econômica, não pode 
deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o grupo dirigente exerce no 
núcleo decisivo da atividade econômica (GRAMSCI, Caderno 13, vol. 3, p. 48). 
 

 
 Então, que não se pense que as estratégias assemelhadas a uma “guerra de 

movimento” perpetradas, principalmente, pelo conjunto de servidores públicos estatutários da 

assistência social do Recife (SAS/IASC) durante a greve consistiram, efetivamente, numa 

alteração da lógica de financiamento desta política, bem como das estratégias de gestão 
                                                 
50 Propostas priorizadas para a VII Conferência Municipal de Assistência Social do Recife, (CMASR), julho de 
2009. 
51 Ibidem. 



 
 

desenvolvidas pelo grupo dirigente. Pelo contrário, se vem buscando sucessivamente seja pela 

via de enfraquecimento dos trabalhadores, seja pela via de concessões políticas52 a parceria e 

a colaboração deste grupo de interesses no intuito de se imprimir a direção social à gestão de 

interesses e direitos na assistência social e, nesse sentido, suprimir as forças sociais em 

conflito. 

 Importa-se refletir que, na gestão da sociedade o Estado não tem, apenas, a função de 

assegurar através da força de da coerção a heterogeneidade de interesses e direitos (como o de 

assistência social) cabendo ao governo o privilégio exclusivo da função estatal feita, 

exclusivamente, por gestores e funcionários do aparelho governamental. Esta gestão, por 

natureza, não é algo isolado da totalidade do conjunto das relações sociais, mas é determinada 

pelo conjunto de relações sociais de produção que determinam e orientam a ação política pela 

correlação de forças presentes na conjuntura.  

Esse jogo de poder envolve o fato de que no debate relativo às políticas sociais, o 

campo socioassistencial é objeto de censuras explícitas ou veladas dada sua composição 

histórica como campo da benemerência ou da filantropia, produto de uma ação espontaneísta 

da sociedade (PAIVA, 2006, p. 10). Embora se tente redefinir meios de socialização do poder, 

das informações e dos conhecimentos junto aos grupos de interesses, categorias e classes 

sociais e, particularmente entre ações interinstitucionais baseadas na intersetorialidade, há 

uma forte ênfase particularista, meritocrática e focalista que metaforsea as estratégias de 

gestão guiadas pelo princípio da universalidade na assistência social para “adjutórios” 

paliativos e compensatórios, cujo propósito se restringiria ao retesamento de conflitos e 

situações extremas de destituição. 

  

 

  

 

 

 

 
                                                 
52 Pode-se observar essas estratégias em dois momentos: o primeiro, quando por decisão política se convocou 
reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social do Recife para se alterar o regulamento da 
referida conferência municipal, que ocorreu entre 29 a 30 de julho de 2009, onde 50% das vagas destinadas aos 
representantes governamentais foram distribuídas para representantes diretos dos (as) trabalhadores (as) eleitos 
em plenária específica da categoria (antes a representação era das entidades vinculadas aos trabalhadores, como 
sindicatos de classe). O segundo momento, quando se convocou os técnicos sociais (e também trabalhadores) 
para participar da revisão do plano plurianual (PPA) que conjuga o planejamento a longo prazo das ações de 
assistência social e demais políticas municipais.   



 
 

CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

  
Enquanto fenômeno objetivo presente na realidade concreta, a política de assistência e, 

por conseguinte, as estratégias de gestão por ela assumidas, foram apresentadas neste estudo 

como ponto de partida para a análise de questões que tem como respaldo a seguinte 

suposição: num contexto hegemônico neoliberal, a implementação de práticas que envolvam a 

convergência e integração do conjunto de políticas públicas são determinadas pelas relações 

contraditórias de poder presentes na conjuntura. 

Como vimos analisando, na gestão social ainda que o exercício de compartilhamento 

de poderes ainda não superou a retórica, quando se ressaltam limites entre órgãos e/ou 

instituições, que perpetuam a atuação isolada, em nível setorial. A construção coletiva do 

SUAS aponta para a forma intersetorial de se trabalhar no atendimento às necessidades 

sociais, ao valorizar a rede de proteção social nos territórios e se alicerça no paradigma da 

“parceria” (com a sociedade civil), ao mesmo tempo em que se concretiza, porém, por meio 

de uma rede fragmentada por ações públicas estanques de assistência social.  

Isso significa que não basta reconhecer a política de assistência social como uma das 

mediações do enfrentamento do Estado nas expressões da “questão social”. Importa 

evidenciar que este enfrentamento se processa na relação Estado/sociedade enquanto espaços 

contraditórios. Isto é, nem o Estado, nem a sociedade, nem as instituições que a conformam 

são blocos monolíticos ou homogêneos.  

Estes espaços são constituídos por forças sociais cujos interesses se encontram em 

confronto e em conflito. E o lutar pela hegemonia está subordinado à capacidade de explorar 

tais contradições na própria processualidade do real, num esforço para a compreensão do jogo 

de interesses de classes sociais em confronto que se objetivam por meio de alianças e 

parcerias. Nesse caso, a articulação entre políticas públicas que baseia a gestão intersetorial 

depende do nível de sociabilização do poder entre as diferentes classes, categorias e grupos 

sociais no conjunto políticas públicas executados em âmbito local.  

Não por menos, a política de assistência social se (re) produz e se insere nas tensões 

existentes no sistema capitalista, no sentido de que se encontra num contexto de defesa das 

classes dominantes de um Estado mínino, em que a negação dos direitos dá-se em 

concomitância com a carência de grandes segmentos da população. Noutras palavras, a 

assistência social é colocada sobre novas estratégias de gestão que se mostram condizentes 

com a construção da hegemonia dominante. 



 
 

No caso desta pesquisa, nos chama atenção o fato de que são apresentadas como 

limitações a implementação de ações intersetoriais de gestão da assistência social no 

fortalecimento dos poderes locais. Em primeiro lugar, na vigência do pacto federativo 

disposto a partir da década de 80, há prerrogativa de uma cultura autoritária e centralista que 

marcam profundamente a história e a formação política nacionais.  

Nesse caso, o processo democrático configura-se lenta e gradualmente quando, no 

plano político, a democracia representativa não se faz acompanhar pelo pleno acesso aos 

direitos sociais e ao exercício da cidadania. Em âmbito local, isso é concretamente constatado 

pelo fato de que a demanda reprimida de famílias em situação de vulnerabilidades e riscos 

sociais supera, e muito, a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 

social básica implementados, sobretudo, nos CRAS. No momento em que, mesmo na área de 

abrangência dos CRAS, esse atendimento não atinge ao número de famílias referenciadas 

exigido para o financiamento dessas ações, prevalecem iniciativas descontinuadas, 

fragmentadas que vão de encontro com os pressupostos do SUAS. 

Em segundo lugar, embora se tenham estabelecidos, entre outros dispositivos, as 

diretrizes da descentralização, municipalização e a participação popular, as estratégias 

delineadas na assistência social expressam, sobretudo, políticas públicas re-centralizadoras.  

Essas implicam, por outro lado, um planejamento que seguem “à risca” as orientações 

do governo federal desconsiderando, muitas vezes, a capacidade institucional das instâncias 

executoras e as distintas características e particularidades sócio-territoriais no município. Em 

última análise, isso é reeditado pelo efeito das inúmeras ementas constitucionais e medidas 

provisórias que impossibilitam a democratização das decisões e ações locais ao, por exemplo, 

manter mecanismos como a DRU (Desvinculação de Recursos da União) que retém recursos 

na União em detrimento de uma maior flexibilidade na alocação de recursos públicos nos 

municípios e estados, postergando investimentos e iniciativas em saúde, educação e 

assistência social. Nesse caso, fica à cargo do município o equacionamento entre a amplitude 

das situações de vulnerabilidade e riscos sociais e os efeitos cruéis dos cortes de 

investimentos anteriormente previstos, o que interfere substancialmente na sua autonomia e 

no estabelecimento de algum controle das classes subalternas sobre as ações do Estado. 

Num contexto de contra-reforma do Estado, há uma desarticulação entre políticas e 

serviços que transfere para o mercado e para a sociedade civil atribuições indelegáveis do 

poder público. Em Recife, embora a política de assistência social esteja em gestão plena 

segundo critérios da NOB/SUAS, os equipamentos e serviços de proteção social básica não 

parecerem suportar o atendimento das necessidades e demandas das famílias, deslocando as 



 
 

responsabilidades para o conjunto de atores da rede socioassistencial através das parcerias 

“formais” e “informais”.  

Este conjunto de parcerias ao mesmo tempo em que se orienta pelas práticas de 

construção de redes municipais para além das redes próprias de instituições/ serviços de cada 

política pública (educação, assistência social, saúde, habitação, cultura, lazer, trabalho, etc.); 

também perpetuam antigas práticas por meio de repasse de responsabilidades para a sociedade 

civil, que dizem respeito aos encaminhamentos desta política pública. Há, conforme 

observado, um incipiente processo de agregação dos atores sociais locais afins, em torno da 

construção de um objetivo comum, seja na prestação de serviços, seja na produção de bens 

revelados, ainda, pela “invisibilidade” da política de assistência social no município. 

Essa particularidade na implementação das redes socioassistenciais no SUAS exige, 

portanto, uma reciprocidade entre as estratégias de gestão das necessidades, interesses e 

direitos das classes, grupos e indivíduos sociais e a cultura das organizações presentes na 

constituição das práticas intersetoriais. Entretanto, vê-se que a materialização de tal 

articulação está atrelada às condições objetivas postas às ações socioassistenciais e a 

correlação de forças presentes na conjuntura. Essas acabam por recair nas distintas formas de 

racionalidade que, por um lado atribuem aos sujeitos a capacidade de inserção no padrão de 

sociabilidade contemporânea (por meio do acesso às possibilidades e aos serviços sociais 

públicos sem alterar as estruturas políticas e econômicas da sociedade); por outro lado, 

exigem contrapartidas nos programas que engendram uma determinada concepção de família 

e de cidadão-consumidor, extremamente funcionais à formação de uma cultura e de 

mecanismos de consenso que reiteram a hegemonia dominante. Nos termos gramscianos, 

opera-se uma reforma intelectual e moral que confere à assistência social, e suas estratégias 

de gestão, uma das mediações da constituição da hegemonia da classe dominante. 

Mediante o exposto, é válido questionar quais seriam as possibilidades e os desafios de 

se construir mudanças na direção social imposta às estratégias de gestão da política de 

assistência social diante a permanência de marcas históricas que a configuraram como campo 

de resistência a inovações? Yasbek (2002, p. 25) nos adverte que para se compreender esse 

quadro no contexto da reestruturação dos sistemas de proteção social e da política social em 

geral perante os marcos mais globais de redefinição da acumulação capitalista é necessário 

entender que o ponto de partida está 

   
no reconhecimento da profunda incompatibilidade entre os ajustes estruturais da 
economia à nova ordem capitalista internacional e os investimentos sociais do 
Estado. Incompatibilidade legitimada pelo discurso, pela política e pela sociedade 



 
 

engendrados no pensamento neoliberal que, reconhecendo o dever moral de prestar 
socorros aos pobres e ‘inadaptados’ à vida social não reconhece seus direitos sociais 
(Ibidem). 

  
  Nesse caso, o desafio consiste no fortalecimento da esfera pública53, isto é, do 

reconhecimento público do direito ao atendimento das necessidades sociais, no sentido de que 

a perspectiva de universalidade abrange a materialização de interesses coletivos por meio de 

uma visibilidade pública pautada na transparência das estratégias de gestão e, principalmente, 

na participação, no controle social e na democratização.  

Embora a política de assistência social esteja posta sob novas perspectivas a partir do 

SUAS, ainda há desafios que perpassam a forma como historicamente o padrão de gestão 

conservador a configurou sobre a tradição clientelista, tuteladora, fragmentada que a 

identificam com o assistencialismo e a filantropia. Essa cultura tuteladora da assistência social 

não favoreceu a construção do protagonismo dos usuários desta política pública corroborando, 

inclusive, para as lacunas nos parâmetros públicos no reconhecimento dos direitos (e ai os 

direitos socioassistenciais) como medida de negociação e deliberação.  

Não por acaso, essa cultura reitera a interferência isolada e subsidiária da assistência 

social que traz dificuldades de inscrevê-la como responsabilidade pública e dever do Estado 

nos diferentes níveis de gestão. Esse estudo evidenciou, por exemplo, que o comando único 

desta política no Recife não acontece. Isso se apresenta como tendência em muitos municípios 

apesar de constituir como estratégia para que se alcancem os objetivos dessa política, em 

detrimento das ações sobrepostas, pulverizadas e descontínuas que são focalizadas nos mais 

“pobres” entre os “pobres” que vem reduzindo a intersetorialidade a ações frágeis, limitadas e 

reveladora de uma falta de clareza do caráter global da proteção social (Ibidem).  

Deste modo, a constituição do SUAS delimita possibilidades de se instaurar a 

construção de novos parâmetros de negociação dos interesses (contraditórios) em jogo nos 

distintos níveis de gestão, por meio da construção de mecanismos públicos e democráticos de 

regulação e controle social na política de assistência social. Talvez o desafio principal esteja 

no trazer à tona além de condições de reprodução social dos usuários através do acesso 

concreto a bens, recursos e serviços; também o favorecimento de seu protagonismo  ao situar 

a assistência social na prática histórica das classes sociais. 

  

  

                                                 
53 Ver em Raiquelis, 2002. 
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