
   

Revista de Administração Pública - RAP

ISSN: 0034-7612

deborah@fgv.br

Escola Brasileira de Administração Pública e

de Empresas

Brasil

Sposati, Aldaíza

A gestão da assistência social na cidade de São Paulo (2001-04)

Revista de Administração Pública - RAP, vol. 39, núm. 3, mayo-junio, 2005, pp. 505-571

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas

Rio de Janeiro, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=241021498003

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2410
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=241021498003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=241021498003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2410&numero=21498
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=241021498003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2410
http://www.redalyc.org


R A P Rio  de  J ane i ro  39 (3 ) :505 -73 ,  Ma io / Jun .  2005

P O L Í T I C A  A S S I S T E N C I A L

A gestão da assistência social na cidade de São Paulo 
(2001-04)*

Aldaíza Sposati**

S U M Á R I O : 1. Introdução; 2. Assistência social como política de Estado; 3. O
âmbito da assistência social como política de proteção social; 4. A implantação do
novo modelo de gestão; 5. O contexto paulistano para a mudança de paradigma da
gestão da assistência social; 6. A estratégia para efetivação de um novo paradigma
na gestão da assistência social em São Paulo; 7. O alcance do novo paradigma; 8.
Gestão do conhecimento e dos resultados da experiência; 9. Recomendações finais.

S U M M A R Y : 1. Introduction; 2. Social services as a state policy; 3. The scope of
social services as a social protection policy; 4. The deployment of a new manage-
ment model; 5.The city of São Paulo’s context for a paradigm change in social ser-
vice management; 6. The strategy for putting into effect a new paradigm in social
service management in São Paulo; 7. The new paradigm’s range; 8. Managing the
experiment’s knowledge and results; 9. Final recommendations.

P A L A V R A S - C H A V E : política pública; assistência social; direitos socioassistenci-
ais; vulnerabilidade social; modelo de gestão.

K E Y  W O R D S : public policy; social services; rights to social services; social vul-
nerability; management model.

* Artigo recebido em mar. e aceito em jun. 2005.
** Professora titular da pós-graduação em serviço social da PUC-SP, coordenadora do Núcleo de
Estudos e Pesquisas de Seguridade e Assistência Social da PUC-SP — Nepsas, coordenadora do Cen-
tro de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais — Cedest (Inpe-PUC-SP), ex-secretária municipal
de Assistência Social de São Paulo (2002-04). Endereço: Rua Pe. João Manuel, 1178 — CEP 01411-
000, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: asposati@terra.com.br.

Sposati.fm  Page 505  Wednesday, October 19, 2005  4:25 PM



506 Alda í za  Sposa t i

R A P Rio  de  Jane i ro  39(3) :505-73 ,  Maio / Jun .  2005

Este artigo examina profundamente a política pública de assistência social. Analisa a
experiência concreta de gestão da assistência social na cidade de São Paulo no período
2001-04, que buscou um novo paradigma baseado na efetivação de direitos socioassis-
tenciais e do dever do Estado com o social. O movimento político-social na gestão
pública da assistência social também é abordado, pontuando sobre o “estado-da-arte”
da política pública de assistência social, em mutação a partir da Constituição de 1988, e
descrevendo o caminho percorrido para estabelecer a assistência social como padrão de
política de Estado, em contraponto aos modelos de política de gestão de programas de
governo ou de gestão de ações sociais de promoção ou combate à pobreza.

Social service management in the city of São Paulo (2001-04)

This article takes an in-depth look at social service public policy and analyses the
case of social service management in the city of São Paulo between 2001 and 2004.
This experiment searched for a new paradigm based on implementing rights to social
services and on the state’s social duties. The article also discusses the social-political
movement in social service public management, pointing out that the state of the art
in social service public policies has been in constant mutation since the 1988 Consti-
tution. It describes how social services have been established as a standard for state
policy, in contrast with policy management models for government programs or for
management of social actions against poverty or for social promotion.

1. Introdução

A construção da assistência social como política pública no Brasil não é um compro-
misso só nacional, estadual ou municipal. Exige muito mais do que isso. Seu estatuto
de política pública só ocorreu no Brasil ao final do século XX, pela Constituição de
1988, sendo a regulamentação postergada para dezembro de 1993. Entre o plano legal
e os planos real, institucional e sociopolítico da construção dessa política pública exis-
tem significativos intervalos na compreensão, interpretação e nos tipos de projetos po-
líticos que a orientam, entre os quais se destacam: os de resistência ao novo paradigma
e luta pela permanência da versão conservadora tradicional dessa área de ação estatal;
os da adesão ao paradigma de direitos e luta pela ruptura com a tradição liberal conser-
vadora que nega o dever do Estado na proteção social.

Nesse processo, que já dura uma década, a efetivação da proposta da assistên-
cia social como política de direitos de cidadania e dever do Estado tem sido submetida
a inúmeros percalços, na medida em que a política de construção da política pública
pretende consolidar a assistência social como responsabilidade estatal distinta de sua
histórica configuração como prática eventual e subsidiária às iniciativas da sociedade,
em geral, doutrinário-religiosas. Esse processo está sendo denominado mudança de pa-
radigma político da política de assistência social. 
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Esta mudança implica múltiplas variações desde conceituais até a escolha de
modelos de gestão. Para que possa ser mais bem compreendida a experiência da ci-
dade de São Paulo na gestão 2001-04 no campo da assistência social, são necessári-
os alguns esclarecimentos iniciais sob o significado da área de ação pública de
assistência social no Estado brasileiro sob a Constituição democrática de 1988.

2. Assistência social como política de Estado

A política social tem inserções próprias nas realidades social, econômica e política
em que é fundada, ainda que a particularidade dessa política possa ter semelhanças
entre diferentes nações. Por exemplo, urbanizar favelas diz respeito às áreas urbanas
dos países que não ofertaram condições salariais e de acesso para que o direito bási-
co de ter uma morada digna ou uma política fundiária equânime, demandado pelos
movimentos sociais populares, tenha sido afiançado. Essa realidade possivelmente
não ocorrerá na Escandinávia ou na Inglaterra ou, como mostrou o Habitat II, o con-
teúdo das lutas e das políticas pela terra e moradia tem recortes históricos e geográfi-
cos diversos, ainda que atuem sob tema similar. 

O alcance de uma política social é resultante dos processos social, histórico e po-
lítico e, por conseqüência, das orientações que uma sociedade estabelece quanto às ne-
cessidades de reprodução social que terão provisão pública, isto é, aquelas que
transitam da responsabilidade individual e privada para a social e pública. É bom sem-
pre relembrar que o processo de reprodução social não é independente do processo de
produção social. As demandas por proteção social têm relação intrínseca com o modo
de inserção do cidadão no processo produtivo e o modo de produção da sociedade de
mercado. O alcance das provisões sociais públicas em quantidade, qualidade, cobertu-
ra, ética, garantias afiançadas, modo de gestão e financiamento detalham o regime da
política social adotada em um país em um dado momento histórico. Por conseqüência,
depende do modelo de regulação econômica e nele do papel do Estado entre os proces-
sos de acumulação, distribuição e redistribuição do capital para o trabalho em face das
desigualdades sociais e econômicas.

Analisar a especificidade/particularidade da política de assistência social no
Brasil significa entender que estamos tratando de um objeto histórico e geografica-
mente situado e, portanto, de uma relação de forças sociais e políticas que constroem o
formato do regime brasileiro de assistência social. Essa relação de forças é conjuntu-
ralmente mutável a partir da relação democrática entre governo-Estado-Executivo-Le-
gislativo-Judiciário.

O trânsito das responsabilidades do campo individual para o público/social
pode se dar pela via do incremento do paternalismo ou pela conquista de direitos. No
caso brasileiro essas vias não são pólos duros e politicamente antagônicos, mas, mui-
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tas vezes, imbricados, e apresentam diferentes intensidades e mediações entre um e ou-
tro. A caridade religiosa é mais próxima ao paternalismo, todavia pode também negá-
lo e reivindicar o cumprimento de um direito humano fazendo transitar sua posição éti-
co-política de um lado para outro. Entre os praticantes da caridade vamos encontrar ao
mesmo tempo protagonistas de ambos os pólos e múltiplos mediadores que chegam
até a ser parceiros da execução de políticas públicas e da exigência democrática do
cumprimento dos direitos sociais, enquanto outros permanecem sob a orientação da
benesse. 

Desencravar a especificidade/particularidade da assistência social de todo esse
amálgama sociopolítico é, no mais das vezes, tarefa árdua e conflituosa. É preciso, toda-
via, enfrentar esse desafio com toda a objetividade possível. Essas considerações su-
põem um exame complexo e exigem de início um alerta sobre desdobramentos
analíticos, que não é o objetivo deste artigo. 

Aqui não se desdobrará um objeto de estudo para uma investigação acadêmi-
ca, o que exigiria maior disciplina conceitual e bibliográfica, mas diante do equacio-
namento da responsabilidade governamental sobre a assistência social como política
do Estado no Brasil. Isso significa restringir a análise à particularidade do caso brasi-
leiro que, como outros países cuja industrialização ocorreu posteriormente à de paí-
ses da Europa Central e dos EUA, possui uma regulação social tardia e frágil na
efetivação dos direitos sociais, principalmente pela vivência de processos ditatoriais
agravados pela sua duração e travamento da maturação democrática da sociedade.

Enquanto na Europa a construção do modelo de Estado social, conhecido como
welfare state, ocorre a partir do final da II Guerra Mundial, no Brasil, e na maioria dos
países latino-americanos, o alargamento da responsabilidade pública pela provisão so-
cial só vai ocorrer nas duas últimas décadas do século XX pela presença e luta de movi-
mentos sociais, além dos movimentos sindicais. No caso, a luta pelo retorno do Estado
democrático mesclou-se com a luta pela extensão do acesso aos direitos sociais a to-
dos. Romper com a ditadura militar e exigir do governo (nacional, regional e local)
compromissos democráticos e a efetivação de uma agenda de provisão de necessida-
des sociais foi a luta de muitos movimentos sociais. 

O exame da política de assistência social, como de outras políticas sociais,
significa tratar de uma mediação estatal na relação de classes em uma sociedade de
mercado que tem por objetivo construir novos parâmetros e alcances na luta pela
efetivação de direitos sociais e do dever do Estado com o social. Tem-se à frente a
possibilidade de fazer avançar, em alguns aspectos, um processo constituinte incon-
cluso mesmo que sua completude seja, muitas vezes, mais desejo do que possibilida-
de. É o campo da dívida social brasileira, ante as exclusões sociais onde os serviços
de assistência social são importantes quer para suprir demandas da reprodução soci-
al de segmentos sociais, ainda que invisíveis entre os brasileiros, quer para a des-
construção/reconstrução da sociabilidade cotidiana de várias camadas da população
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sob uma nova relação de igualdade/eqüidade de direitos perante o Estado brasileiro e
a ética social fundada na dignidade humana.

Esta situação traz ainda a hipótese jurídico-política igualitária da possibilida-
de de ampliar o alcance de cidadania (Fleury, 1995:43), ainda que numa sociedade
de desigualdade. Isto é, diante de uma contradição própria da dinâmica conflitiva de
uma sociedade de classes que põe, e repõe, o processo de identidade e de reconheci-
mento de cada um e de todos os brasileiros diante do Estado e da sociedade. 

A aplicação desse movimento político-social na gestão pública da assistência
social requer algumas pontuações sobre o “estado-da-arte” do âmbito da política públi-
ca de assistência social em mutação a partir da Constituição de 1988. O novo nesse
processo é a perspectiva de alcançarmos, nessa área de gestão pública, o padrão de po-
lítica do Estado em contraponto aos modelos de política de gestão de programas de go-
verno ou de gestão de ações sociais de promoção ou combate à pobreza.

O entendimento constitucional da assistência social como política de seguri-
dade social — junto à saúde e à previdência social — é algo novo para a institucio-
nalidade brasileira. Pode-se dizer que ocorre o mesmo em outros regimes de Estado
social, onde é nominada como segurança social em Portugal, ajuda social na França,
ou ainda ação social em outros países.

A aceitação de que uma área de serviço público pertença à função de seguri-
dade social e nela se ocupe da proteção social a riscos e vulnerabilidades pessoais e
sociais de forma não-contributiva já é admitida para a política de saúde, inclusive
pela saúde coletiva. Todavia, existem ainda resistências em incorporar sob o mesmo
conceito e justificativa os serviços socioassistenciais sob caráter público não-contri-
butivo como atribuição estatal de seguridade social e, portanto, assegurador de direi-
tos.

Há um simbolismo arraigado à cultura social e política brasileira que sugere
ser a assistência social a área de governo que autoriza aos necessitados, de preferên-
cia os mais necessitados entre eles, o “acesso gratuito” a bens para sua subsistência.
Por exemplo, se o leite é distribuído pela política da saúde, tem sua entrega ao usuá-
rio como parte de um programa nutricional para assegurar nutrientes, calorias e pa-
drões saudáveis de alimentação materno-infantil. Se o mesmo leite é distribuído ao
usuário pelo serviço público de assistência social, essa entrega é entendida como do-
ação, auxílio ou ajuda para dar de comer à criança pobre ou faminta, filha de pais ca-
rentes. Transmuta-se a mesma ação para o caráter emergencial, direcionado a
carentes, sem qualquer relação ou menção a direitos ou deveres; trata-se só de uma
atitude e não de uma responsabilidade. É interessante notar que a criança pode ser a
mesma — assim como a família —, todavia, o guichê estatal da assistência social
transmuta, na versão conservadora, o direito à nutrição em ajuda ao pobre, pelos
usos e costumes da cultura institucional brasileira, mesmo após a Constituição de
1988.
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A assistência social como ação do Estado não atingiu ainda o estatuto políti-
co programático de política social empenhada em obter resultados efetivos e dura-
douros para aquela criança ou a sua família. Só nessa nova condição poderá
superar seu lugar na gestão pública como ação de emergência. Não é, ainda, atri-
buído à assistência social estatuto político dentro do Estado que justifique a expec-
tativa de que exerça a responsabilidade da função pública em responder a uma
situação de risco e vulnerabilidade social, para alcançar resultados de proteção de
seguridade social. Parte do imaginário social entende que o tempo de exercício da
função de assistência social deva ser curto, de urgência, isto é, capaz de amenizar
o grau de sofrimento, mas não de alcançar a função pública de enfrentar a redução
em direção à superação de sua incidência, com resultados mais duradouros. A efi-
ciência da ação da assistência social, quando avaliada nessa perspectiva, refere-se
ao emergencial.1

Parte do imaginário social brasileiro tende a manter, como herança do conser-
vadorismo liberal e higienista, somente as situações de forte agravo à vida como âm-
bito de proteção social. Por exemplo, reconhecer a doença grave ou a morte sem
contudo vinculá-las aos sofrimentos, fragilidades, riscos e vulnerabilidades da vida
onde o corpo é apartado da mente, e do meio onde realiza as relações concretas de
vida e do viver. No limite, a doença do corpo é palco de atenção quando for necessá-
rio que o corpo fique em pé, ganhe sua vida e a dos seus com o próprio trabalho. A
concepção de liberdade e autonomia individual relaciona-se ao “virar-se por si mes-
mo” sem “depender” de ninguém.

Fazer a função pública de assistência social alcançar o estatuto de dever do Es-
tado em operar para além do imediato com responsabilidade por resultados é um gran-
de trânsito político e social. Um dos resultados desse trânsito está na conquista de seu
espaço programático como política pública cuja função vai além da prontidão socorris-
ta de atenção eventual. Na condição de política pública ela deve responder de forma
racional e programática, com qualidade e quantidade necessárias em face das deman-
das a determinadas necessidades sociais através de uma rede de serviços continuados.
A exigência da apresentação do plano de gestão para o respectivo conselho paritário
em cada esfera de gestão do Estado é uma ferramenta potencial, desde que regulada e
monitorada para tal objetivo institucional e político de gestão pública e submetida ao
controle social.

Construir esse trânsito exige a concepção alargada de proteção social não-
contributiva a ser afiançada, coletivamente, como direito de cidadania e dever do Es-

1 Este processo de saltar das urgências para uma ação efetiva é um caminho das diversas políticas sociais
por ser decorrência do grau de compromisso do Estado social, do avanço do conhecimento científico,
social e tecnológico, bem como da pujança das forças sociais e políticas de uma sociedade nessa direção.
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tado. Um passo inicial para tornar este debate mais claro exige precisar o que está
sendo incluído sob a rubrica de assistência social como política de seguridade social
no Brasil.

No Brasil, desde a década de 1930, o acesso do cidadão a direitos sociais foi su-
bordinado à legislação social do trabalho, mas não à condição de ser cidadão brasileiro
restringindo-o ao exercício de um trabalho formal. Até mesmo o modelo de Estado so-
cial, conhecido como welfare state ou Estado de bem-estar social, tem forte fundamen-
to na sociedade salarial. A mudança do processo produtivo vem paradoxalmente
questionando esse caráter restritivo entre a legislação social do trabalho e o alcance dos
direitos sociais de cidadania para todos, já que são fundamentados nos direitos huma-
nos. Estes são, por natureza, direitos ligados à vida em sociedade sob a chancela da
dignidade humana e não sob a relação de contrato de trabalho, eles precedem o valor
do social ao econômico. Esta questão abre o debate sobre um novo contrato social não
filiado, exclusivamente, ao contrato de trabalho, mas a um contrato entre forças soci-
ais, políticas e o Estado, no processo de extensão do reconhecimento universal da cida-
dania, em uma sociedade de tradição escravocrata e elitista que se mantém sob forte
desigualdade socioeconômica.

O acesso à proteção social com políticas públicas vem passando por um proces-
so de idas e vindas que é atravessado pela conquista do Estado democrático de direito,
cuja aplicabilidade se dá entre os três níveis de gestão pública: a nacional, a estadual e
a municipal, bem como entre os três poderes: Judiciário, Executivo e Legislativo.
Vive-se no Brasil um longo, tortuoso e dificultoso processo de construção de estratégi-
as políticas de governo para a adoção de novas medidas de gestão e de extensão e po-
pularização de procedimentos judiciários, para que tais direitos, direcionados à
universalização da cidadania, saiam do papel e se transformem em acesso real a efeti-
vas aquisições reclamáveis nos tribunais (quando da ocorrência de interdições a tais
acessos). É uma dupla mudança: das culturas sociopolítica e da gestão pública. Por is-
so, as experiências de reformas administrativas do Estado ganham singular destaque
neste processo de mudança para além das ou mesmo junto com as reformas sociais.

Q u a d r o  1

Dimensões do social como objeto de políticas públicas

Identificação do social com a legislação social do trabalho:
s condições de trabalho decente por cláusulas sociais no contrato de trabalho;
s garantias de padrão de qualidade de vida pelo trabalho;
s padrões de condições de reprodução social do trabalhador e de sua família.
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A concretização da gestão democrática exige um novo marco regulatório que
referencie os órgãos públicos e seus agentes a uma cultura institucional de caráter re-
publicano, isto é, centrada nos direitos, no processo democrático entre Estado e socie-
dade, no reconhecimento do bem público, do espaço público e da cidadania. Isto
implica que qualquer processo de gestão que se proponha a tal mudança opere, antes
de tudo, para identificar a presença de normas, procedimentos, culturas institucionais
de gestão que não estão relacionadas à transparência democrática e igualitária necessá-
ria a uma nova cultura republicana de Estado e de gestão pública.

No caso da assistência social, pela sua relação tradicional ao âmbito da inicia-
tiva privada e filantrópica ou à tecnocracia burocrática pública, há muito por identi-
ficar, ressignificar e modificar para alcance do novo paradigma no modelo adotado
pelos aparatos de gestão pública da União, dos estados e dos municípios.

A assistência social sempre foi muito mais aceita, e entendida no senso co-
mum, como prática da sociedade sem exigir, como componente, a qualidade do traba-
lho técnico com suporte científico-metodológico para garantir resultados em suas
ações, serviços, atividades e programas. Ela foi caracterizada como ação voluntária de
ajuda material presidida mais pela atitude do que pelo conhecimento e pela razão. É
ainda socialmente decodificada pelo que tem sido tradicionalmente, isto é, uma práti-
ca que pertence ao campo da ajuda, da caridade, da benemerência, da fraternidade, da
filantropia, da solidariedade ou pertencente ao campo do gesto, onde a colaboração do
voluntariado social perante o mais fraco se destaca diande do compromisso do Estado
com a proteção social pública a riscos e vulnerabilidades pessoais e sociais. A gestão
de uma política de Estado exige mais do que comportamento, pois depende de efetivas
condições permanentes na gestão pública.

O avanço da assistência social, como política pública, dever do Estado e direi-
to do cidadão, depende diretamente do pacto social que a sociedade estabelece e re-
conhece como atribuição estável de proteção social a todos os seus cidadãos. Só
neste caso ela romperá com sua herança de mecanismo de apartação, discriminação
e exclusão social para ingressar no campo das políticas democráticas do Estado para
inclusão social.2

Na gestão pública brasileira após a Constituição de 1988, e a promulgação da
Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), de dezembro de 1993, foi determinada para
todo o território nacional uma nova delegação político-programática, nas políticas soci-
ais públicas, denominada assistência social. A consolidação disso exige, estrategica-

Identificação do social com o direito de cidadania a todos baseado nos direitos humanos e sociais:
s preocupação com os padrões de qualidade de vida e as condições de reprodução social;
s oportunidades de desenvolvimento de capacidades humanas;
s padrão de sociabilidade;
s protagonismo e empoderamento.
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mente clara, a abrangência das necessidades sociais da população brasileira que
deverão ser problematizadas, gestadas e providas por essa política, como sua particula-
ridade entre as demais.3 Portanto, é um paradigma fundado no conhecimento da reali-
dade social brasileira com alcance de leitura para além do genérico, das médias, das
aproximações grosseiras. A construção do conhecimento da realidade social brasileira
para subsidiar a política social pública precisa entender população/demanda como
agentes vivos com capacidades, forças, que interagem e vivem coletivamente em um
território, como expressão dinâmica de um espaço social. Dados gerais percentuais não
dão conta dos elementos da vida que compõem essas necessidades e as precondições
existentes para seu enfrentamento.

Algumas condicionantes do processo brasileiro

A inclusão do campo particular da assistência social dentro da seguridade social, pro-
posta pela Constituição de 1988, não encontrou interlocutores e interlocuções estrutu-
radas e organizadas na academia, na sociedade civil e nos movimentos sociais. Diversa
situação ocorreu, a exemplo, na saúde, que partiu de uma proposta estratégica (acadê-
mica, política, de gestão e de poder) construída nacionalmente (com apoio internacio-
nal como o do paradigma da Conferência de Alma Ata). 

A inclusão, em 1988, da assistência social como campo próprio na seguridade
social decorreu mais da decisão política do grupo de “transição democrática” da deno-
minada Nova República, período que marcou a passagem do final da ditadura militar ao
processo constituinte e reconstrução institucional do Estado de direito. Esse grupo técni-
co-político analisou e propôs a gestão da Previdência Social expurgada do que não era,
stricto sensu, seguro social. A constituição político-institucional da assistência social na
seguridade social se deu pela negativa, isto é, passou a ser do campo de assistência soci-
al o que não era da previdência por não ser benefício decorrente de contribuições prévi-
as.4

A introdução da função de assistência social como política de seguridade so-
cial não resultou de um processo político pela ampliação do pacto social brasileiro.

2 A concepção de inclusão social vem sendo banalizada como sinônimo de integração, melhoria, promo-
ção. O processo de inclusão social é intrínseco ao de exclusão social e não se faz por ações pontuais, emer-
genciais ou de curta duração. A sustentabilidade ou o alcance do efeito duradouro para além do presente
imediato é inerente à inclusão. 
3 A identificação da particularidade não é porém a busca da estratificação ou segmentação, trata-se de
referenciar o singular na totalidade. No caso, a intersetorialidade é campo da assistência social assim
como de todas as políticas sociais que pretendem responder à múltipla realidade socioeconômica dos
cidadãos.
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Não ficou claro que essa decisão geraria novas responsabilidades públicas e sociais
com a população, além do seguro social e da relação formal de trabalho. Ou ainda
que se tratava de uma decisão política de alargamento da proteção social dos brasi-
leiros, configurando-a como proteção à vida e à cidadania além do seguro social. A
hegemonia do pensamento da seguridade social se deu pela Previdência Social, isto
é, pelo seguro e não pela cidadania ou pela justiça social. O próprio Sistema Único
de Saúde resultou da combinação das ações de saúde do antigo Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) com a política nacional de saú-
de proposta para todos os brasileiros pelo Ministério da Saúde com a anuência da
Previdência Social cujo projeto era o de restringir-se, stricto sensu, ao seguro social.
A assistência social foi instituída mais pelas “heranças institucionais” do que pela
concepção efetiva de novos paradigmas ou pacto social. A renda mensal vitalícia —
forma de pensão social mensal para idosos e pessoas com deficiências ou doenças
crônicas independente de prévia/plena contribuição financeira ao seguro social —
passou do campo da previdência para o da assistência social. O conteúdo dessa polí-
tica foi traduzido em apenas dois artigos constitucionais (203 e 204), cuja exegese não
está ainda incorporada pelo campo do direito e da Justiça de modo a configurar clara-
mente, perante os tribunais, direitos, responsabilidades e obrigações que produz.
Como matéria (do que se denomina no campo do direito) dos direitos sociais ou di-
reitos difusos sua aplicação decorre mais da existência de penalidades para aqueles
que não cumprirem sua efetivação. Por decorrência, é mais usual apontar generica-
mente a concepção da assistência social como “dever do Estado e direito da popula-
ção” sem tornar claro e específico no que consistem tais deveres ou tais direitos. A
própria Lei Orgânica da Assistência Social deixa a desejar nessa construção e deta-
lhamento. 

Na academia, o objeto de estudo, assistência social, constituiu-se na metade da
década de 1980 sob um conflituoso campo de debate. Sposati e outros inauguram esse
processo.5 Até então, a assistência social era símbolo de uma ação a ser negada por
significar tutela, favor, voluntarismo, clientelismo, assistencialismo, ação pontual e
nunca campo de estudo e muito menos política social. É freqüente a concepção vulgar
de que a assistência social é contraposição à política social e não uma política social. 

O processo de construção do campo da assistência social como política social
tem sido historicamente relegado ou, no mínimo, retardado (mesmo na academia)
por exigência da necessária ruptura com o conservadorismo, que sempre demarcou o

4 Alguns países, como a França, consideram os benefícios de assistência social uma contribuição sala-
rial específica para a solidariedade. Essa contribuição no caso francês mantém a Renda Mínima de Inser-
ção (RMI), que consiste em benefício financeiro mensal ao cidadão em vulnerabilidade, sem
necessidade de prévia contribuição financeira.
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âmbito e o modo da gestão da assistência social no caso brasileiro. A leitura crítica
do papel do Estado na sociedade de mercado trava ou faz considerar conservadoras e
inviáveis as análises e ações que se dedicam do avanço do Estado democrático brasi-
leiro.

Há uma relutância em afirmar o campo de conquista de direitos. Primeiro, por-
que ainda estão presentes na sociedade brasileira, com significativo espaço político,
forças conservadoras que a mantêm sob o jugo do clientelismo. Segundo, pelas teses
críticas à sociedade de mercado onde afirmar a assistência social como política signifi-
caria mascarar contradições e conflitos de classes da sociedade sob uma estratégia de
consenso e subalternização e, por conse-qüência, favorecer unidirecionalmente a acumu-
lação do capital. Seria, então, ingenuidade ou politicismo pensá-la como política e um
equívoco analítico as determinações econômicas do modo de produção capitalista. Sob
tal leitura é impensável e impraticável o processo de distribuição, redistribuição dos di-
reitos na sociedade de mercado. O Estado capitalista é unidirecional e está genetica-
mente vinculado ao processo de acumulação capitalista.

Essas reflexões recorrem ao determinismo e se estendem a todas as políticas
sociais, não se direcionam exclusivamente para a assistência social. Tal compreen-
são termina por negar o próprio movimento histórico contraditório das classes soci-

5 Dito de outro modo, ela tem sido mais incorporada como uma atitude do doador, uma pessoa de bem que
pratica um dom, do que a garantia de um resultado real e pleno para quem “recebe o dom”. Este modo de
pensar, e agir, embora elogiável, desde a analogia com o “bom samaritano”, não se compromete com “a
viagem” do viajante, isto é, o porquê e o para quê o viajante que chegou ao samaritano faz seu trânsito em
tão precárias condições. Não se compromete também com medidas para evitar que continuem a ocorrer
“viagens” em condições tão precárias, quer para aquele viajante específico quer para outros em situação
similar. Alguns contrapõem à analogia do “bom samaritano”, a do velho e sempre lembrado ditado chinês:
“Não dê o peixe, mas ensine a pescar”. O eventual conteúdo educativo da premissa sem dúvida supera a
noção individual do dom e do valor do doador e se desloca para a aquisição de uma nova qualidade do
outro, o pescador que usa inabilmente a técnica de pescar ou não dispõe da ferramenta para pescar. No
caso, o resultado real esperado para o “pescador faminto” vai além do “matar a fome imediata”, o que já
seria um novo avanço. Todavia, o componente elitista do imaginário social tem vulgarmente traduzido o
famoso ditado como a demonstração de condição de ignorante do pescador faminto por não saber pescar.
Sua fome é resultado de sua ignorância. Com certeza, o “pescador faminto” tem muitas capacidades a
desenvolver — e deve ter oportunidades para isso —, todavia nem os rios são fartos de peixes e nem são
acessíveis a todos que deles querem se acercar. Suas margens não são propriedade coletiva para que qual-
quer um deles se acerque sem antes passar, ou ser autorizado a passar, pelas terras do proprietário, falso ou
verdadeiro, que geralmente não é um pescador, pois tem quem lhe traga e prepare o peixe. Ambas as ima-
gens são fundadas em relações pessoais, no modo de relacionar-se entre um mais forte, que não tem neces-
sidade, e outro, que no caso é o faminto e o necessitado, o mais fraco. Ambas as imagens do mundo do
privado não se prestam para ilustrar a natureza do compromisso social e público do Estado. Para esta rela-
ção é preciso outra fábula que não seja a da bondade do rei ou da rainha, do príncipe ou da princesa, do
samaritano ou do vizinho e sim da responsabilidade pública com o social. Esta responsabilidade exige o
alargamento do contrato social entre Estado-sociedade-mercado-cidadania.
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ais. É certo que há um caráter ideológico nas relações entre Estado-sociedade-
mercado-cidadania que tende a ser hegemonizado pelo capital, mas é certo também
que essas relações são um espaço contraditório onde ocorrem lutas e conquistas de
direitos sociais pelos trabalhadores formais e informais e pelos cidadãos de modo
geral.

Apontar a perspectiva de repolitizar a esfera social pública e nela tensionar o al-
cance do status de cidadão dos excluídos não significa obscurecer os conflitos conti-
dos nessa relação. Concretizar a igualdade, própria da cidadania, conflita com a
sociedade de desigualdades, o que ilumina as discriminações/apartações próprias do
processo de exclusão/inclusão social ali contido. Este processo tensiona as regula-
ções postas de início na esfera pública e exige uma nova institucionalidade democrá-
tica para o Estado. Nele se incluiu a viabilidade de ser assentada a política de
assistência social como dever do Estado e direito do cidadão e constituir-se em avan-
ço e não retrocesso à democracia.

Entre o passado conservador e os “prenúncios críticos” de um futuro de lutas
é que se coloca a necessária ruptura paradigmática da assistência social como ocor-
reu, por exemplo, na luta protagonizada pela reforma sanitária. No caso brasileiro,
ela rompeu com a hegemonia do modelo da medicalização e construiu, na luta dos
movimentos sociais e dos militantes da saúde coletiva, um novo espaço para o direi-
to à saúde, embora seja esse espaço contínuo movimento pelo avanço e luta contra
os recuos.

Todavia novo paradigma — capaz de confrontar com o senso comum no qual
a assistência social é puro e mero “assistencialismo” — não está unificado entre os
que lutam por essa ruptura. É nesse contexto que se torna significativo colocar sob
análise experiências concretas de gestão que buscam realizar a efetivação de um
novo paradigma dentro do governo mesmo que em âmbito municipal. Pela leitura do
que ocorreu nestes 10 anos pós-Loas, a luta da assistência social como política de
Estado encontra maior presença nos municípios e na ampliação do pacto federativo
onde a Frente Nacional de Prefeitos é o protagonista de maior visibilidade.

A perspectiva de constituir-se como política pública, dever do Estado e direito do
cidadão exige a introdução da racionalidade republicana na gestão dessa política para
além da concepção de gestão humanista (de solidariedade ou de benemerência). O Esta-
do na gestão da política de assistência social não pode permanecer no papel de coadju-
vante que concede ajudas financeiras, subvenções a ações, trabalhos ou projetos
comunitários ou de organizações da sociedade civil. Ele precisa alcançar o estatuto de re-
gulador e responsável por garantir proteção social como política de cidadania, isto é, nem
compensatória, nem residual, nem caritativa, nem assistencialista, mas, sim, política pú-
blica de direitos.6 

A transição da assistência social para o âmbito da política pública exige que
ela supere sua identificação sob a categoria de programa social deste ou daquele go-
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verno para desenvolver um sistema de proteção social contínuo, ainda que cada go-
verno possa complementar ou potencializar uma ou outra dimensão desse sistema
com um programa social governamental com a sua marca específica. Conseqüente-
mente, é preciso distinguir o que é assistência social como ação contínua resultante
de uma política do alcance de um programa social ou mesmo de uma ação eventual
circunstancial de um governo.

Unidade e continuidade da política de Estado

A gestão pública não pode consistir em um agrupamento de atividades desconecta-
das, ou com propósitos tão genéricos e diversificados, que não permita a construção
de referências e significados mais universais para todo o cidadão. Ele precisa ter cla-
ro sobre o que gera direito, quer seja para aplicar a si mesmo, quer seja para conhe-
cer, aplicá-lo e exigi-lo a outro cidadão que desse direito necessite usufruir. Afinal é
o direito a quem dele necessitar.

Outro quesito necessário para operar o trânsito da gestão da assistência social
do campo da prática para o da política pública exige entender que o risco a ser cober-
to pela política de proteção social, embora tenha incidência pessoal, não é de exclu-
sividade daquela pessoa e sim de uma coletividade. Os fatores de risco e
vulnerabilidade são sociais, ainda que incidam em individualidades. Esta regulação
não significa “dar as costas” para as iniciativas da sociedade, principalmente àque-
las produzidas por organizações sociais e, sim, a busca de uma nova forma de rela-
ção entre Estado e tais iniciativas, de modo a compor uma rede com propósitos
comuns, com troca de experiência e padrões de avaliação de resultados construídos
coletivamente e na condição de acesso a um direito.

6 Sobre esta questão cabe um esclarecimento. É freqüente considerar a assistência social como âmbito das
políticas compensatórias, as que atuam sobre os efeitos dos problemas sociais e não sobre suas causas, ou
que têm por eficiência de resultado a ação de minorar o sofrimento dentro das possibilidades orçamentá-
rias e do grau de miserabilidade do necessitado. Assim é a antipolítica pública já que se torna usurpadora de
direitos sociais. É uma crítica à tradição conservadora negadora do paradigma de direitos sociais. Toda a
política social, ao mesmo tempo, atua sobre efeitos e sobre causas. Essas duas dimensões são interligadas e,
no mais das vezes, trabalhar as causas supõe a articulação de diversas áreas de ação governamental que
incluem, até mesmo, a cultura. Concluir que o caráter compensatório se traduz por atuar nos efeitos e não
nas causas é, sem dúvida, nova expressão da racionalidade do ditado chinês pelo seu lado instrumental: não
dê, ensine. Esta proposta ao defender uma perspectiva de direito nega a provisão social. Neste caso termina
por se alinhar com o princípio de mercado onde todos os bens são mercadorias adquiridas e não acessos ao
fundo social público como possibilidade de distribuição e redistribuição.
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A construção de uma política pública exige transitar a ação pública do campo
de atenção a necessidades pessoais e individuais para o campo das necessidades de
uma coletividade, ainda que sejam observadas e respeitadas as variações entre as
pessoas ou sua heterogeneidade. É preciso ter flexibilidade para as diferenças huma-
nas, mas é preciso também exigir um padrão de qualidade de atenção aos segmentos
em risco e vulnerabilidade pessoal e social. É a qualidade, a quantidade e a capacida-
de de cobrir a totalidade da demanda por essas atenções e aquisições, além de sua
metodologia e procedimentos, que vão determinar os recursos humanos, técnicos e
metodológicos necessários à concretização da política social. Eles devem ser con-
vertidos em custos financeiros e orçamentários para compor o financiamento pelo
fundo público. 

Paradoxalmente, a ação tradicional no campo da assistência social, mesmo
quando acessa o financiamento pelo fundo público, sempre foi uma coletânea de
experiências piloto, exemplares, descontínuas, desarticuladas, sem especificar o
resultado esperado e o padrão de atenção desejado para o cidadão que a usa.

Uma política pública como proteção e provisão social precisa ter regulações ge-
rais e não individuais, embora deva manter graus de flexibilidade em sua aplicação.
Ela deve responder a determinadas necessidades gerais ainda que respeite subjetivida-
des, busque determinados resultados sob um dado padrão de qualidade. São todas es-
sas precondições que definem o alcance de metodologias, aquisições, provisões e dos
custos a serem providos pelo orçamento público para alcançar determinados indicado-
res de resultados entendidos como positivos e desejáveis.

Qualquer política pública exige a adoção do princípio da continuidade ou um
padrão continuado de serviços mesmo que sob governos diferentes. As práticas go-
vernamentais de assistência social, em seu tradicional empirismo, têm sido quase
uma “sopa de pedras”, onde cada uma se apresenta de forma circunstancial e pontu-
al, e o conjunto, se pode chamar assim, apresenta alta fragmentação como se cada
experiência valesse por si, isto é, só por existir e não pelos seus resultados ou mes-
mo os do conjunto. Cada “caldeirão de sopa” (uma experiência isolada) que é prepa-
rado tem um sabor, uma quantidade, uma durabilidade que não afiançam a certeza
sobre o que poderá ocorrer amanhã, até mesmo se existirá ou não o “caldeirão”.

A política pública não pode ser reduzida a ações descontínuas. A transformação
da assistência social em política exige que as ações eventuais — genericamente nomi-
nadas como projetos — transformem-se em serviços continuados. Isso significa que o
orçamento público deve garantir continuidade, aprimoramento e expansão desses servi-
ços ante as características da demanda. O estatuto de serviços continuados na assistên-
cia social foi obtido através de decreto presidencial em 2004.

Isso exige definir, sob nomenclatura universal, quais são os serviços de prote-
ção de assistência social e estabelecer os procedimentos de seu funcionamento. A
implantação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) deve cumprir este objeti-
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vo organizacional de hierarquização e padronização dos serviços continuados de as-
sistência social para todo o território nacional.

Esse processo de mudança de modelo de gestão pública exige forte investi-
mento na capacitação de pessoas, os agentes institucionais e os gestores públicos; na
revisão das regras e procedimentos do funcionamento dos órgãos públicos, identifi-
cando os procedimentos, usos e costumes ainda fundados na tecnocracia burocrática
e não no compromisso com os direitos dos usuários; nos referenciais de custeio dos
serviços socioassistenciais e no seu modo de operar. Essas mudanças significam
uma alteração profunda no modo como o governo (nacional, estadual e municipal,
Executivo, Legislativo e Judiciário) tem se tornado presente (ou omisso) em seus
compromissos no campo da proteção social não-contributiva.

Embora a política de saúde no Brasil já se fundamente num conceito alargado
quanto à noção de saúde (estende-o à prevenção, à saúde coletiva, aos grupos de ris-
co, à saúde mental, à saúde por ciclos de vida; pelo gênero ou pelo modo de inser-
ção do cidadão no sistema produtivo), essa concepção não migrou para o âmbito da
assistência social e ainda não está consolidada nas corporações políticas, profissio-
nais e científicas dessa área governamental, por vários motivos:

t a relutância sociopolítica de forças sociais conservadoras em estender direitos de
cidadania a todos, ampliando o alcance das políticas sociais públicas;

t a persistência de políticas sociais direcionadas ao enfrentamento de desigualda-
des sociais, mas desvinculadas da cultura de cidadania reforçando resistências à
extensão da dignidade humana a todos como padrão de civilidade da sociedade;

t a descontinuidade da gestão governamental brasileira em fazer valer a proposta
constitucional da política de seguridade social para além da Previdência Social
(ou a restrição da proteção social ao exercício do trabalho formal);

t a fragilidade do reconhecimento da produção científica no campo da assistência
social e de sua disseminação nos processos de formação de técnicos, pesquisado-
res e planejadores de políticas sociais;

t o dificultoso trânsito teórico e político em atribuir o estatuto de política pública de
direitos a uma área de proteção social tradicionalmente vinculada à filantropia e be-
nemerência;

t o caráter genérico do conteúdo da luta dos militantes e dos movimentos pela efe-
tivação da política nacional de assistência social no Brasil e a ausência de um cla-
ro projeto estratégico de mudança capaz de unir forças em torno de seus pontos-
chave.
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3. O âmbito da assistência social como política de proteção social

É importante relembrar que aqui se está analisando o âmbito de uma política pública
de corte social. Não se pode confundir a política pública de assistência social com a
prática de assistentes sociais ou com a presença do “assistencial” nas políticas soci-
ais. 

Ou seja, o profissional assistente social pratica o serviço social em múlti-
plas áreas sociais e não necessariamente no âmbito da política pública de assistên-
cia social. Fazer assistência social é, em geral, confundido com assistencialismo e
voluntariado. O assistente social faz serviço social e pode fazê-lo no âmbito da po-
lítica pública de assistência social, da saúde, da habitação etc., desde que opere
com provisões e direitos sociais. A política pública de assistência social não é o
serviço social como disciplina profissional e sim um conjunto de responsabilidades
públicas do Estado, que deverá exercê-lo de forma descentralizada, participativa e
afiançadora de direitos. 

O assistencial por sua vez é elemento componente das diversas políticas que li-
dam com o humano e se caracteriza por um conjunto de cuidados, atenções, provisões de
alcance personalizado ou mais individualizado. A dimensão assistencial — e não assis-
tencialismo — é qualidade nas ações de restauração, reabilitação, desenvolvimento de
capacidades, enfrentamento de fragilidades por expressar um conjunto de cuidados e exi-
gir agentes cuidadores. O mecanismo assistencial presente nas políticas sociais tem
significado, porém, a permanência do paradigma conservador fundado no clientelismo e
no favor, fazendo persistir a força dos interesses de uma classe sobre a outra. É um meca-
nismo de subalternização e não uma modalidade de alcance da proteção social como se
entende, por exemplo, nos conceitos da assistência médica, assistência jurídica etc.

A responsabilidade pública por realizar provisões sociais aos cidadãos é uma cons-
trução do século XX, quer pelo ideário da Social Democracia, quer pela regulação keyne-
siana/beveridgiana. Antes disso o Estado assumia circunstancialmente uma ou outra
forma de atenção sob a configuração de um Estado assistencial, isto é, uma forma residu-
al e meritocrática, como diz Titmuss,7 de exercer a responsabilidade social sem assumir o
caráter concorrencial ao mercado. O Estado assistencial como modelo de Estado social
não é a política de assistência social. 

Entre os defensores de que a assistência social não tem um conteúdo específi-
co/particular identificam-se dois grandes blocos. O primeiro justifica a inespecifici-
dade, com base em uma dada divisão de trabalho nas políticas sociais que se
fundamenta em um pacto liberal, onde o Estado deve combinar as provisões públi-
cas das políticas sociais com o consumo no mercado. O alcance da política social

7 Refiro-me à construção de Richard Titmuss, nascido em 1907, professor de adminstração social na
London School of Economics, de 1950 a 1973, e em específico à obra Essays on the welfare state, Lon-
don: Allen and Unwin, 1958.
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deve ter um limite que não interfira nesse consumo. Ultrapassá-lo seria, sob tal
modo de pensar, uma concessão a ser justificada pelo estado de precariedade do de-
mandatário.

Nesse conceito haveria no processo de gestão das políticas sociais um meca-
nismo institucional regulador que mediria meritocraticamente quem deveria ser co-
berto por uma dada política social. Sposati e outros (1985) denominaram esse
mecanismo institucional como “mecanismo assistencial”. No caso se fazia referência
ao modelo liberal conservador — e porque não ao neoliberal — que aplica caráter se-
letivo e focalista desvinculado de uma política de cidadania e da concretização do di-
reito à proteção social. Aqui é o Estado que define quem é o necessitado sem
responsabilizar-se pela provisão de uma necessidade social.

Os que seguem esta compreensão deslocam o pacto social do âmbito das rela-
ções societárias para inscrevê-lo como um pacto de gestão interno à cultura instituci-
onal do órgão gestor. Esta compreensão é um golpe na democratização da
assistência social que faz emergir a tecnocracia, ou a tradicional via prussiana do
acordo pelo alto, como paradigma dessa regulação, por sinal, antidemocrática.

Num segundo bloco os defensores da inespecificidade da assistência social
praticam um certo upgrade, isto é, rompem com o residualismo institucional do pri-
meiro bloco e consideram a assistência social responsável pelo pobre, pela pobreza ou
por aquele que não tem capacidade de ser consumidor. Ela seria no caso a “via públi-
ca” que se ocupa das tensões sociais na condição de ações compensatórias ao merca-
do, por gerar acessos e provisões pelo fundo público e não pela circulação de
mercadorias stricto sensu. 

Neste bloco estão os que operam com o paradigma da cidadania invertida,
como diz Fleury (1991),8 isto é, primeiro é preciso mostrar que é necessitado (não pos-
sui salário ou que é insuficiente), para depois ter reconhecida sua necessidade. Para
tanto, o demandante é submetido a testes de meios para ter a provisão de sua necessi-
dade sob seu próprio custeio. Só então será considerado “necessitado” com mérito de
acesso e não cidadão com o direito de ter a provisão de sua necessidade assegurada
pelo Estado. Este procedimento é utilizado para justificar o acesso a um bem ou meio
pelo demandante pelo Estado, isto é, sem transformar-se em consumidor. A lógica é
demonstrar que ele não possui, comprovadamente e sob perícia de um especialista téc-
nico, capacidade de ser consumidor, o que equivale dizer que não tem capacidade de
ser cidadão. A tendência deste paradigma é a de operar pelo focalismo, caso a caso, se-
lecionando por cadastro os mais carentes que se enquadram nas contingências ou nos
critérios seletivos do programa social.9 

8 Refiro-me à construção de Fleury sobre cidadania invertida. No mesmo livro, o artigo de Sposati ana-
lisa a relação necessidades/necessitados.
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Tendências ainda atuais de reconstrução do paradigma conservador no 
processo de gestão da assistência social

A assistência social como processante de outras políticas sociais, sem 
conteúdo próprio e sem capacidade de gerar direitos

A assistência social sem conteúdo específico pode ser “barriga de aluguel” para regular
outra política social ou, então, um processo auxiliar que classifica os indivíduos para
que ingressem ou não na condição de cidadãos com acesso a uma efetiva política soci-
al. No caso, algumas políticas sociais, ao buscar combinar universalismo com merito-
cracia, denominam como de âmbito da assistência social realizar o acesso seletivo a
seus serviços. Por exemplo, a presença do leite ou do acesso ao medicamento na aten-
ção à saúde; ou a presença do acesso ao material escolar, transporte, alimentação, ou
uniformes na educação, quando não são de acesso universal a todos os usuários, são
condicionadas como de acesso para os “mais carentes”. Nesse caso, ampliar os meios
para que a criança tenha pleno acesso ao processo educacional ou para o tratamento em
saúde é justificado como âmbito auxiliar das ações seletivas de assistência social.

Múltiplas ações sociais governamentais têm sua gênese no âmbito da assistên-
cia social. Este fato histórico-político, explicado pela persistência conservadora de um
liberalismo que criou travas para a extensão da responsabilidade pública, deu uma co-
notação à assistência social como processante de políticas sociais. Ou seja, ela seria
afiançadora de mérito, avalizadora (pela técnica e pelo técnico) da condição de neces-
sitado. Neste caso, ela opera sob o paradigma da tecnocracia e não pelo da democra-
cia. Várias dessas ações governamentais não configuram políticas sociais duradouras,
isto é, são políticas de governo de duração efêmera e não políticas de Estado, que al-
cançam direitos reclamáveis. Essas iniciativas circunstanciais no mais das vezes se ins-
talaram nas burocracias governamentais da assistência social, já que estas não
operavam sob a égide do direito na consolidação da responsabilidade estatal. Por
exemplo, a ação em favelas, o acesso à água e à luz foram iniciadas sob a área de assis-
tência social embora fossem aquisições habitacionais. A mediação da burocracia da as-
sistência social era atestadora do mérito, já que esses segmentos da população não
tinham o reconhecimento de cidadãos portadores de direitos sociais. Esse conjunto de si-
tuações caracteriza uma primeira concepção inespecífica da assistência social onde não
possui a condição de prover direitos sociais.

9 Sob essa concepção, a assistência social, diversamente das demais políticas sociais, não teria por refe-
rencial a necessidade do cidadão, mas sim a identificação de sua real situação de necessitado, comu-
mente denominada pela palavra estigmatizadora carente. 
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A política de assistência social, entendida como processante de outras políticas
sociais, configura uma hierarquia entre as políticas sociais e atribui à assistência social
um lugar supletivo de mediação. No caso ela teria a capacidade unificadora das múlti-
plas e difusas necessidades dos excluídos das “políticas básicas”, tratando-os como um
segmento apartado. Seu conteúdo resultaria das situações não incorporadas pelos pa-
drões técnicos normativos de cada política social. Ela cuidaria do expurgo de cada po-
lítica social. Caso as “políticas básicas” funcionem, não haveria necessidade da
assistência social como política e somente como ação prática. No caso ela seria um
mecanismo corretivo complementar e conjuntural que se ocupa de graves situações,
isto é, um pronto-socorro da bondade da sociedade.

Este conteúdo equipara a assistência social a um mecanismo de intersetorialida-
de. Assim, ela funciona como uma “agência de emissão de passaporte” ou um despa-
chante facilitador de precondições de ingresso. Ela não resolve nada, só agencia as
precondições do usuário para atendimento em outras políticas. Nessa concepção ines-
pecífica, a assistência social não teria provisões próprias e se ocuparia dos “carentes e
necessitados” sem preparo ou disciplina preparando-os para serem admitidos no cir-
cuito normal das políticas sociais. Novamente, seria um mecanismo corretivo, só que
não da negligência das outras políticas mas assegurador do “padrão técnico-normaliza-
do” de cada política social. Quem está abaixo do padrão normalizado, ou é subnormal,
deve ser atendido primeiro pela assistência social para normalizar-se. Esse processo é
muitas vezes denominado promoção social. Funcionaria como um processo preparató-
rio à admissão de um “subnormal” ou um incapacitado, deficiente social pelo “padrão
normal” da burocracia gestora dos respectivos serviços sociais. Não seria uma política
social, mas sim uma ação aglutinadora de frágeis, fracos e subordináveis que vivem
em um mundo apartado onde cabe à assistência social realizar a gestão paralela dos
não-cidadãos. Ela não pode ser também política de direitos, quando muito organizar
luta por direitos das outras políticas sociais paralelas dos não-cidadãos. Afinal, desde a
primeira Constituição brasileira já se estabeleceu que para votar era preciso produzir X
quantidade de farinha de mandioca. Não há dúvida de que a assistência social opera na
dinâmica da extensão da agenda pública para novos direitos sociais. Este processo ten-
siona outras áreas, mas esta tensão não é a política de assistência social. Isso significa-
ria dizer que ela não opera provisões mas só processos10 sem constituir direitos de
cidadania. 

A política de assistência social é genérica nas atenções e específica na 
clientela

Essa concepção coloca a assistência social com o papel primordial de operadora da
regulação da política econômica concentradora de renda. Ela teria como campo de
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ação a regulação da pobreza — e dentro dos marcos da própria pobreza, sem redistri-
butividade. Delineia a pobreza absoluta e constrói um lugar secundário no aparato
estatal de atenção às necessidades dos mais pobres (sob o manto da meritocracia).
Seu campo de ação vinculado aos necessitados é uma armadilha para o avanço dos
direitos sociais. Em vez de operar para que cada uma das políticas sociais atenda às
necessidades reais dos brasileiros, seus usuários, represa as necessidades de um seg-
mento da sociedade para fora de cada política social processando um estigma soci-
al.11 

Cada uma das políticas sociais deve assegurar as condições e modalidades de
ofertas comparativas com a real situação do cidadão, sem tratá-lo como clandestino, ou
subordinado, em face da persistência de critérios tecnocráticos de uma política social.
Esses modos de caracterizar a assistência social como “campo inespecífico” dissemi-
nam e apartam segmentos da população. Por conseqüência, criam um aparato instituci-
onal gestor apartador de uma faixa da população, o que é um grande equívoco negador
da universalidade da cidadania e produtor da hierarquia no alcance do direito à cidada-
nia para todos.

Gestão a partir da especificidade da política da assistência social com base no 
paradigma de direito

A defesa da especificidade/particularidade da assistência social baseia-se na constru-
ção de uma nova cultura política. O âmbito particular dessa política de assistência
social no Brasil provoca inflexões no entendimento internacional, onde esta área é

10 Aqui se confunde o âmbito do serviço social, disciplina profissional que trabalha com processos soci-
ais, com o de uma política pública cujo alcance deve produzir aquisições de bens, serviços e meios, além
dos procedentes de processos sociais. Do ponto de vista da intersetorialidade, as políticas sociais se com-
plementam: o aluno assiste melhor à aula se estiver alimentado, se sua casa tiver luz e água, se usar meio
de transporte para chegar à escola, se sua saúde estiver cuidada e tomar os remédios necessários etc.
Todas as políticas sociais devem operar a referência e contra-referência interna e externa. Este processo
não é de exclusividade de uma política social mas de todas aquelas que possuem a leitura integral e inte-
gradora de necessidades sociais. A intersetorialidade é, ao mesmo tempo, objeto e objetivo das políticas
sociais e como tal o é também da assistência social. 
11 Assim ela se assemelha à alternativa que afirma serem o leite, o remédio, a prótese, provisões do
campo da assistência social e não do campo da saúde; ou então que a cesta básica seria da assistência
social e não da segurança alimentar; o material escolar seria da assistência social e não da educação. O
médico dirá: “Eu cuido de sua saúde desde que você compre remédios na farmácia X”. O professor dirá:
“Eu capacito suas habilidades desde que você compre o material escolar na papelaria Z”. Essas atitudes
estimulam o consumo privado pelo agente público. 
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predominantemente percebida como a que opera as políticas de transferência de ren-
da ou produz apoio individual a cada usuário. 

A construção constitucional da assistência social como seguridade social, ge-
rida por um sistema único descentralizado e participativo de decisão e controle soci-
al, é particularidade brasileira para a sua gestão. Ela tem por pilares a proteção
social, pela oferta de uma rede de serviços provedora de seguranças e benefícios so-
ciais que transferem meios e recursos para a proteção social básica dos cidadãos. 

Incluída no campo da seguridade social, a assistência social é política de pro-
teção social não-contributiva, portanto, cabe-lhe prover ações preventivas e proteto-
ras diante de vulnerabilidade, riscos e danos sociais. Ela deve prover proteção social
básica e especial independentemente da contribuição financeira, da situação legal do
usuário ou mesmo de ter, ou não, endereço ou domicílio fixo. Ela chega até os que
estão nas ruas e desenvolve a concepção de proteção extensiva. 

Os riscos sociais não advêm de situações físicas, psíquicas ou biológicas
como a saúde, mas sim de situações instaladas no campo relacional da vida humana,
diz respeito aos vínculos sociais. A assistência social está no campo societário e,
como tal, são os riscos sociais advindos da insustentabilidade de vínculos sociais e
das incertezas sociais que se colocam sob sua responsabilidade, assim como o fo-
mento ao desenvolvimento humano e social.

As necessidades e possibilidades humanas que se colocam para a operação
das políticas de assistência social são sem dúvida marcadas pelas profundas desi-
gualdades socioeconômicas e políticas agravadas pela miserabilidade. A assistência
social como política pública deve ofertar a provisão de necessidades fora do merca-
do, isto é, sustentadas pelo orçamento público na qualidade de garantia social. 

A assistência social é entendida aqui como política de garantias de direitos de
prevenção e proteção social por serviços, benefícios, programas, projetos, monitora-
mento e trabalho social que: 

t previnem/reduzem situações de risco social e pessoal; 

t protegem pessoas e famílias vulneráveis e vitimizadas independentemente de
idade, sexo, raça, etnia, renda; 

t criam medidas e possibilidades de ressocialização, reinserção e inclusão social; 

t monitoram exclusões, vitimizações, vulnerabilidades e riscos sociais da popula-
ção. 

Portanto, a organização da assistência social supõe: 

t a oferta de proteção social básica e especial fundada na cidadania; 
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t a provisão de um conjunto de seguranças sociais; 

t um sistema dentro da dimensão socioeconômica de vigilância e monitoramento
de riscos, vitimizações e de defesa de direitos.

O alcance da proteção social na assistência social

A proteção social da assistência social tem por primeiro objetivo a proteção ao ci-
clo de vida, isto é, dimensionar apoios às fragilidades dos diversos momentos da
vida humana como também de apoios aos impactos dos eventos humanos que provo-
cam rupturas e vulnerabilidades. 

O paradigma de proteção social básica e especial rompe com a noção dos ci-
dadãos como massa abstrata e os reconstrói a partir da realidade de suas vidas. Ope-
ra a partir de potencialidades, talentos, desejos, capacidades de cada um, dos grupos
e segmentos sociais. 

A proteção social da assistência social opera sob três situações: proteção às vul-
nerabilidades próprias ao ciclo de vida; proteção às fragilidades da convivência famili-
ar; proteção à dignidade humana e combate às suas violações.

A assistência social tem por eixo protetor as fragilidades e vulnerabilidades
etárias próprias ao ciclo da vida, o que a coloca em diálogo com os direitos de crian-
ças, adolescentes, jovens e idosos. Opera sob a matriz dos direitos ao desenvolvi-
mento humano e da experiência humana. 

O segundo eixo protetor decorre do direito à dignidade humana expresso pela
conquista da eqüidade, isto é, o respeito à heterogeneidade e à diferença sem discri-
minação e apartações. A ruptura com as discriminações com mulheres, índios e afro-
descendentes é central. Inclui ainda a proteção especial contra as formas predatórias
da dignidade e cidadania em qualquer momento da vida e que causam privação, viti-
mização, violência e, até mesmo, o extermínio. As pessoas em desvantagens pesso-
ais, em abandono ou em deficiência são possíveis vítimas dessa predação, além de
crianças, jovens vítimas da violência sexual, drogadicção, ameaças de morte. Um
terceiro eixo protetor está no enfrentamento de fragilidades na convivência familiar
como núcleo afetivo e da proteção básica de todo cidadão. Aqui a ampliação das
condições de equilíbrio e resiliência do arranjo familiar é fundamental na reconsti-
tuição do tecido social e no reforço do núcleo afetivo de referência de cada pessoa. O
alcance da proteção social se completa com as funções de monitoramento e vigilân-
cia social e de defesa de direitos socioassistenciais. Trata-se do vigiar e defender e
não do vigiar e punir. É preciso desenvolver políticas de favorecimento ao alcance
de direitos, uma ação proativa que instale defensorias no âmbito socioassistencial. 

Sposati.fm  Page 526  Wednesday, October 19, 2005  4:25 PM



A Ges tão  da  Ass i s t ênc ia  Soc ia l  na  C idade  de  São  Pau lo  (2001-04) 527

R A P Rio  de  J ane i ro  39 (3 ) :505 -73 ,  Ma io / Jun .  2005

A proteção social na assistência social inscreve-se, portanto, no campo de
riscos e vulnerabilidades sociais que, além de provisões materiais, deve afiançar
meios para o reforço da auto-estima, autonomia, inserção social, ampliação da re-
siliência aos conflitos, estímulo à participação, eqüidade, protagonismo, emanci-
pação, inclusão social e conquista de cidadania. Todo este compromisso com a
proteção social aos riscos, vitimizações, exclusões e vulnerabilidades sociais fun-
damenta-se na expansão de um padrão societário de civilidade que garante um pa-
drão básico de vida e respostas dignas a determinadas necessidades sociais. Aqui se
coloca, segundo Gough (1991), o direito à satisfação de necessidades que são tanto
materiais, quanto relacionais. Propõe ainda Gough que a preservação da vida hu-
mana e o desenvolvimento da autonomia sejam obrigações básicas da vida huma-
na. Responder à satisfação mínima de necessidades supõe, para o autor, eliminar o
sofrimento brutal e capacitar as pessoas a sobreviverem. A esta preservação huma-
na deve somar-se o desenvolvimento da autonomia para afiançar condições de liber-
dade e opção. 

Assistência social como provedora de seguranças sociais 

A assistência social como seguridade social deve prover as seguranças de acolhida, con-
vívio, provisão de condições de autonomia, de eqüidade e de travessia, além da defesa
dos direitos socioassistenciais e do monitoramento e vigilância social.12 A política naci-
onal de assistência social reconhece as seguranças sociais de acolhida, convívio famili-
ar e societário e sobrevivência.

Para estabelecer quais seriam as necessidades no campo da assistência social,
já que a Loas não as explicitou de modo cabal, é preciso desenvolver uma outra for-
ma de análise que inclua o conceito de risco social.13 A noção de risco social exige
que a assistência social estabeleça quais as situações que tornam os cidadãos mais
sujeitos à vivência de um risco. Portanto, definir o conteúdo da política de assistên-
cia social exige estabelecer quais as vulnerabilidades sociais que devem ser cobertas
por uma política de proteção social ou de seguridade social. Segundo Villalobos
(2000),

12 Esta construção é desenvolvida desde 1995 no Núcleo de Seguridade e Assistência Social da PUC-SP.
Vem sendo debatida e experimentada como articuladora do processo de gestão da política de assistência
social, tendo demonstrado conter qualidade organizativa e estimuladora da definição das aquisições para
os usuários dos serviços no âmbito da assistência social. 
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Sistema de proteção social de assistência social — campo de proteção: vulnerabilidades 
sociais/fragilidades/exclusões/agressões/vitimizações/riscos
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A segurança é uma exigência antropológica de todo indivíduo, mas sua satisfa-
ção não pode ser resolvida exclusivamente no âmbito individual. É também
uma necessidade da sociedade que se assegure em determinada medida a or-
dem social e se garanta uma ordem segura a todos os seus membros. As políti-
cas sociais representam um dos instrumentos especializados para cumprir essa
função. 

É preciso um conjunto de ações para garantir um conjunto de seguranças a se
contrapor às incertezas sociais. A assistência social não se reduz a prover situações
de destituição plena (como as de população em situação de rua, trabalho/prostitui-
ção infantil, analfabetismo, crianças de rua, prostituição adulta), ainda que sejam si-
tuações limiares a serem superadas por um novo patamar. Mesmo a superação
dessas situações exige ação intersetorial e integrada não só das políticas sociais,
como entre essas e as políticas econômicas e do sistema de justiça e defesa de direi-
tos humanos.

É possível e necessária uma política ativa de assistência social que ressignifi-
que a vida, a dignidade, a resistência, o empowerment dos ainda estruturalmente ex-
cluídos. A auto-estima, a capacidade de decidir e pertencer ao lado da extensão da
proteção social aos riscos na sociedade de violência precisam ser ativadas, ainda que
pareça uma luta de David contra Golias na sociedade de mercado. 

A assistência social é uma das ferramentas para ativar um novo contrato social
na direção da inclusão dos excluídos. A população tem clara esta situação e reclama
pelo direito a um “empurrão”.14 Por isso no Brasil ela não pode se reduzir a benefícios
em pecúnia, mas deve incluir serviços, programas, projetos. O Estado como responsá-

13 É importante ressaltar que no Brasil temos frágil noção de risco social. As culturas liberal e neoliberal
entendem o risco como uma questão de preocupação pessoal e individual. As incertezas da vida,
segundo o pensamento liberal, devem ser enfrentadas e respondidas por cada um de acordo com as suas
possibilidades. Frase esta em rumo contrário à de Marx: “A cada um de acordo com suas necessidades”.
É preciso o compromisso coletivo da sociedade com os riscos sociais da população. Por exemplo,
quando é que uma criança está vivendo um risco social? Certamente não é só quando ela não tem o que
comer, mas também quando é violentada pelos seus pais; quando não consegue uma vaga na escola;
quando não consegue desenvolver as suas potencialidades e tem que trabalhar, até mesmo, desde os qua-
tro anos. A noção de risco não implica somente iminência imediata de um perigo, mas ela quer dizer
também uma possibilidade de, num futuro próximo, ocorrer uma perda de qualidade de vida pela ausên-
cia de uma ação preventiva. A ação preventiva é irmã siamesa do risco, pois não se trata de tão só mino-
rar o risco imediatamente, mas de criar prevenções para que este se reduza significativamente ou deixe
de existir. Não se rompe no caso o circuito de “sociedade de risco” na qual o trabalhador é quem deve ser
o provedor da superação do risco. O neoliberalismo e as novas formas de fascismo social ampliaram os
riscos e a ausência de garantias de estabilização de expectativas. Temos vivido, como diz Boaventura Santos,
um colapso de expectativas que certamente agrava, ainda mais, a situação da população que vive em territó-
rios onde o Estado não aparece. São as comunidades sujeitas às regras das máfias e dos bandos. Ver Santos
(1995, especialmente o cap. 9).
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vel pela efetivação dos direitos do cidadão deve ser ao mesmo tempo gestor estratégi-
co, fornecedor de recursos, regulador, produtor direto de serviços e estimulador da
inclusão social na sociedade. 

Uma política de proteção social compõe o conjunto de direitos de civilização
de uma sociedade e/ou o elenco das manifestações e das decisões de solidariedade de
uma sociedade para com todos os seus membros. Ela é uma política estabelecida
para a preservação, a segurança e a dignidade de todos os cidadãos. 

A assistência social como política de seguridade social precisa garantir a co-
bertura de necessidades do cidadão e da família, como núcleo básico do processo de
reprodução social. Essa cobertura deve assegurar a redução/eliminação de vulnerabi-
lidades que fragilizam a resistência do cidadão e da família ao processo de exclusão.
Portanto, cabe à assistência social ampliar a segurança das condições de vida pelas
seguranças da acolhida; do convívio  social; de autonomia/rendimento; da eqüidade e
da travessia.

A segurança da acolhida não se reduz à atenção à população de rua como não é
também uma política habitacional, ainda que vá ao encontro dessa provisão. Sabemos
que uma das regras perversas da sociedade moderna, apesar de toda a sua evolução
tecnológica, é ela se constituir numa sociedade do abandono. A segurança da acolhida
constrói a possibilidade de cobertura a várias vulnerabilidades, como pela invalidez,
pela deficiência, pela velhice, pela materni-dade, pela morte, por um acidente, por ser
criança, pela violência, pela doença, pela ausência de referências ou parentesco, entre
outras situações. 

Cabe à assistência social desenvolver a política de acolhimento que inclua, além do
provimento de hospedagem, a produção de serviços de recuperação, reabilitação e retorno
à normalidade do habitar. Não se trata de substituição da oferta de habitações, mas da

14 Este “empurrão” é uma condição de força para enfrentar o forte movimento que os exclui. São neces-
sárias ações para reduzir o sofrimento humano em ser excluído, propulsão de forças para restaurar a
auto-estima ante a discriminação. Reclamam da necessária humildade dos agentes institucionais que os
tratam como seres desprovidos da capacidade de saber o que desejam ou do que necessitam. A pessoa
que recorre a um hospital não busca só atendimento médico. O tratamento que recebe deve reconhecer
sua dignidade humana, sua singularidade individual e sua identidade social. É preciso que o cidadão se
sinta inserido em um contexto de confiança e cooperação que dê sentido à sua vida cotidiana. As pes-
soas precisam ser consideradas capazes inclusive de escolhas para seus destinos, ainda que suas chances
precisem ser construídas. É preciso superar a visão conservadora e liberal de que a oportunidade é um
corretivo. É preciso ter claro que, nesta perversa sociedade de mercado, algumas pessoas não terão con-
dições de superar a força dos mecanismos de exclusão, necessitando de apoio contínuo, do suporte fami-
liar ou mesmo do mercado de trabalho subsidiado. É uma inverdade entender que nesses casos as
pessoas se sentirão culturalmente separadas do resto da sociedade. 
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oferta de condições que impeçam as pessoas de não ter referência, endereço, paradeiro e
localização, além, é claro, do próprio abrigo.15 

A segurança da convivência familiar e societária como componentes da segu-
rança de convívio social implica necessidades a serem providas pela política de as-
sistência social. As práticas da sociabilidade com relação à criança, ao idoso, à
população de rua, às mulheres e famílias supõem políticas de incentivo e de criação
de recursos como centros de convivência onde as pessoas com situações comuns ou
diversificadas possam criar laços, encontrar saídas para sua situação de vida e res-
guardo para os riscos que têm pela frente. Isso supõe a não-aceitação de situações de
reclusão, de situações de perda das relações, no caso para com familiares e a garan-
tia das relações com os parceiros. A inexistência de apoio e orientação para lidar
com as graves questões familiares na educação dos filhos, principalmente quando os
pais trabalham fora de casa, o que ocorre em grande número de casos, é extrema-
mente incidente. O padrão de sociabilidade precisa ser posto em questão, detectando
as formas de comunicação em que se pauta. O processo de convivência põe em ques-
tão o grau de tolerância/intolerância da sociedade e a capacidade de, pelo convívio,
agir e reagir aos tratamentos subalternizadores. 

A segurança de sobrevivência como dito pela política nacional de assistência
social supõe a garantia de renda mínima ou de renda cidadã como política de seguri-
dade social que deve operar como um mecanismo de eqüidade no apoio ao cidadão e
à família para desenvolver condições de superar e enfrentar o cotidiano com dignida-
de. A preocupação com a precariedade salarial, a pobreza, a miséria da população e a

15 Em cada uma dessas questões é necessário propor qual será a cobertura da acolhida. Não se trata de pensar
quantos orfanatos ou asilos vamos instalar. Este é um tipo de proposta que soluciona a questão pela institucio-
nalização do cidadão, o que torna o remédio pior do que o mal. A questão é pensar quais seriam as formas de
cobertura a ter em cada uma dessas situações, como a garantia de que as pessoas possam ser acolhidas condig-
namente e ter suas vidas reconstruídas para a autonomia. A segurança da acolhida incorpora, por exemplo, a
oferta de condições para a mulher ou para a criança vítima de violência reconstruir sua vida. Ou seja, cons-
truir espaços de referência que dêem liberdade à pessoa para a eles recorrer, reduzindo o seu sofrimento e
garantindo seu padrão de dignidade e cidadania, evitando que a sua condição humana de vida chegue a um
grau extremo de deterioração. O processo de desinstitucionalização, por exemplo, de cidadãos com proble-
mas de saúde mental, embora correto como caminho, exige como contraponto políticas de apoio às famílias
para poder manter consigo seus membros portadores de vulnerabilidades. É preciso considerar ainda um pro-
grama de acolhida para situações de risco como violência familiar, acidentes, incêndios, desabamentos, aban-
donos, entre outras. O objetivo dessa política de acolhida é o de prover uma habitação substituta, apoio e
referência para pessoas, independente da faixa etária, na condição de abandono; impedimento de permanecer
na moradia habitual por acidente, risco ou presença de violência, principalmente crianças, adolescentes,
mulheres e a terceira idade; desabrigados das intempéries, principalmente no período de inverno; crianças ou
pessoas da terceira idade sem apoio familiar; famílias removidas para liberação de áreas para instalação de
programas de melhoramentos urbanos e habitacionais; pessoas que transitam pelas cidades em busca ou reali-
zação de tratamento médico ou os “trecheiros urbanos” etc. 
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incidência de crianças nas ruas e em risco social tem sugerido no Brasil a introdução
de políticas de reforço à família para educar seus filhos. A Loas introduziu dois be-
nefícios financeiros: o benefício de prestação continuada (BPC) destinado aos ido-
sos e pessoas com deficiência no valor de um salário mínimo e, ainda, os benefícios
eventuais. O BPC foi implantado com restrições a partir de janeiro de 1996 e os be-
nefícios eventuais não foram ainda regulamentados ou aplicados.

A defesa da segurança de eqüidade como parte da dignidade humana supõe o
exercício de defesa dos direitos e a adoção de políticas positivas para apoio às ques-
tões discriminatórias relacionadas ao gênero, raça e etnia. A mulher chefe de família
tem forte apelo no campo de proteção social quer pela segurança de convívio, quer
pela de sobrevivência.

O destaque à segurança de travessia visa destacar com a autonomia um con-
junto de capacitações básicas para que o cidadão possa potencializar suas capacida-
des, seu empowerment para confrontar-se com as exigências que lhe são feitas na
vida em sociedade. É a ampliação da resiliência do cidadão para enfrentar os confli-
tos da vida. São múltiplos atributos desde o conhecimento de leis, o crédito popular,
as garantias habitacionais, o acesso aos direitos das minorias que são postas como
objeto de serviços, programas e projetos de assistência social. 

4. A implantação do novo modelo de gestão

A primeira fase de implantação da Loas pela União, estados e municípios significou
o empenho de cada ente federativo em implantar a nova legalidade na gestão da as-
sistência social e alcançar a condição de gestor pleno. Esta primeira fase se desdo-
bra em três: instalação dos conselhos paritários de gestão, a instalação dos seus
respectivos fundos de financiamento e a elaboração do plano de gestão da assistên-
cia social aprovado pelos conselhos. Esses procedimentos envolveram a aprovação
de lei específica em cada instância legislativa de cada um dos estados da Federação e
de cada cidade brasileira. O requerimento legal na apresentação de um plano aprova-
do pelo conselho é passo estratégico na construção do espaço programático da políti-
ca pública rompendo o tradicional modelo emergencial.

A partir de novembro de 2004, com a aprovação da política nacional de assis-
tência social, o significado de gestor pleno da assistência social (configurado pela
Norma Operacional Básica n º 1, de 2 de janeiro de 1998) ganha nova dimensão, que
passa a significar também a adesão do ente federativo ao Sistema Único de Assistên-
cia Social (Suas).

Após a aprovação no Legislativo da respectiva lei de constituição do conse-
lho e do fundo, ocorreu, em cada instância de governo, o processo democrático de
eleição do conselho municipal, ou estadual, paritário e a instalação de um fundo fi-
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nanceiro de assistência social. Esses passos construíram um primeiro caminho para a
publicização da gestão da assistência social em cada cidade e estado brasileiros e
multiplicaram seus interlocutores em significativa ordem de grandeza. 

Como atividade inicial os conselhos e fundos aprovaram a proposta de gestão
da assistência social na forma de um plano anual cujo conteúdo não é, ainda, padro-
nizado ou sistematizado, quer nas regiões, quer pela União. Com isso, a União ou os
estados ainda não têm exercido o papel gestor de coalizar e tornar públicos o conjun-
to desses planos e sua análise programática. 

Essa primeira fase desenvolveu-se em tempos e modos diversos em cada ente
federativo durante os 10 primeiros anos de existência da Loas (1993-2003). A im-
plantação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) ocorreu em feverei-
ro de 1994. Seu modelo de constituição tem sido um paradigma para a instalação dos
demais conselhos e fundos nas outras instâncias de governo do Brasil.

A segunda fase de gestão da assistência social sob novo paradigma supôs a
municipalização da gestão, isto é, a transferência da responsabilidade pela execução
e gerenciamento dos serviços de assistência social da União e dos estados para o mu-
nicípio. Essa transferência dos recursos financeiros fundo a fundo exigiu a precedên-
cia da condição de gestor pleno pelo ente federativo. A segunda fase consta também
da implantação do novo processo de inscrição das organizações sociais (entidades de
assistência social) através dos conselhos municipais de assistência social. O registro
no CNAS, a partir de então, só poderá ocorrer após a inscrição municipal. Até hoje
não há porém uma relação sistemática ou um padrão no formato das inscrições ou
entre estas e o processo de registro ou um sistema nacional de organizações de assis-
tência social. Este ciclo não está instalado, assim como não está regulado o padrão
da municipalização e seu financiamento.

A competência pela inscrição de entidades direcionadas aos conselhos munici-
pais não estabeleceu ainda a função do órgão gestor (e do comando único) quanto à re-
gulação do reconhecimento pelo Estado das entidades sociais.

A terceira fase constituiu-se pela mudança da operação do sistema financeiro
de gestão respeitando o novo formato de um fundo público, que supõe o controle de
tramitação de contas específicas para aplicação dos recursos do conselho municipal. A
experiência da gestão orçamentária com fundo público é recente no Brasil. O primei-
ro fundo de gestão de política social pública se deu na área de saúde e um segundo,
mais conhecido, embora voltado para captação externa de recursos, foi o Fundo da
Criança e do Adolescente. Há muita disparidade de entendimento na gestão do fun-
do de assistência social entre cada ente federativo. A sistemática de gestão de fun-
dos ainda carece de maior preparo e adoção de princípios operativos orientadores,
além do seu componente legal. Não há sistema instalado que permita dar visibilida-
de ao conjunto da operação dos fundos dos entes federativos e produzir a real situa-
ção do financiamento público da assistência social em todo o território nacional.
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A quarta fase de implantação do novo paradigma de gestão pode ser caracteri-
zada pela realização das conferências nacionais, estaduais e municipais que deveri-
am ser organizadas pelas respectivas autoridades públicas e compostas por
delegados da sociedade civil e do governo. Entre os delegados da sociedade civil, os
usuários, as organizações sociais, os órgãos de defesa e as universidades estão regi-
mentalmente presentes. A I Conferência Nacional ocorreu em novembro de 1995, de-
marcando o processo de debate democrático sobre a assistência social no país, já
que foi precedida por conferências municipais e estaduais.

O debate coletivo e aberto sobre o conteúdo da Loas, com conferências munici-
pais, estaduais e a nacional, foi um passo significativo para a disseminação do novo para-
digma. As conferências, na lei, deveriam ser realizadas a cada dois anos, todavia tiveram
essa periodização alterada pelo governo nacional. A primeira série de conferências foi re-
alizada no segundo semestre de 1995, culminando com a I Conferência Nacional em no-
vembro de 1995. A última série, realizada como preparação da IV Conferência Nacional,
ocorreu em dezembro de 2003, na data em que se completavam 10 anos da promulgação
da Loas.

A efetivação das decisões de todas essas instâncias participativas e democráti-
cas requereu mudanças no processo de gestão de assistência social, sua descentrali-
zação pela municipalização e a alteração do modo de seu financiamento.

Q u a d r o  3

Fases de implantação da gestão da política de assistência social nos entes 
federativos

1ª fase — a competência legal de gestão do ente federativo
Mudança legal na gestão, introduzindo:
s conselho paritário de gestão;
s fundo municipal de gestão;
s plano de assistência social.

2ª fase — ampliação da competência administrativo-financeira dos municípios
Mudança administrativo-financeira da gestão e do reconhecimento estatal das organizações:
s municipalização da gestão dos serviços de assistência social;
s novo sistema municipal de inscrição de organizações de assistência social;
s plano de assistência social.

3ª fase — instalação dos fundos financeiros
Operação dos fundos financeiros no processo orçamentário de gestão da assistência social.
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Embora de significativo alcance no processo de gestão do novo paradigma,
essas fases não chegaram a gerar um “modelo-referência” para o sistema de gestão
ou a consolidação do Suas. Não ocorreu um monitoramento nacional da efetivação
dessas fases ou a instalação de sistema de suporte a sua realização em cada ente fe-
derativo.

Uma quinta fase é a das mudanças dos processos de gestão com alcance meto-
dológico-programático com efeitos reais nos resultados.

A adesão à introdução de novos modelos institucionais de gestão da assistên-
cia social passou a depender de iniciativas isoladas que ocorreram, em geral, pelos
governos das cidades. Embora a mudança do paradigma do processo de gestão da as-
sistência social tivesse que ocorrer nas três esferas de governo (a federal, a estadual e
a municipal), sem dúvida alguma, terminou por ser mais demandada para as prefei-
turas das cidades e seu ente gestor específico do que para outras esferas mais afasta-
das da gestão do cotidiano das pessoas. O efeito do avanço das conferências tem
maior impacto na realidade local. Na cidade é que se dá a relação concreta, real e
efetiva entre o governo municipal e a população demandatária ou usuária de servi-
ços socioassistenciais, isto porque são serviços ligados aos riscos sociais, à reprodu-
ção social cotidiana da vida do cidadão, da sua família, de sua vizinhança. A
incidência da relação agente público-cidadão-usuário é capilar no processo de prote-
ção social de assistência social. 

A reestruturação do órgão de gestão nacional da assistência social ocorreu no
início de 2004, num tensionamento entre constituir ou não uma área específica da
gestão no primeiro escalão na condição de ministério, ou de permanecer em segun-
do escalão dentro de um ministério mais abrangente.16 Com a reestruturação dos mi-
nistérios, a Secretaria Nacional de Assistência Social passou a fazer parte do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e adquiriu o formato orga-

4ª fase — a democratização do conteúdo da política
Conferências:
s municipais;
s estaduais;
s nacional de assistência social.
Participação de usuários e da sociedade civil no processo decisório.

5ª fase — mudanças institucionais do processo de gestão
Mudança metodológica programática.
Informatização de gestão.
Capacitação de agentes.
Ascensão dos direitos socioassistenciais.
Política de parcerias institucionais a partir da regulação estatal.
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nizativo de acordo com o processo de proteção social (básico e especializado) e a
gestão do Suas.

Nesse contexto histórico e político de gestão nacional da assistência social
brasileira é que se coloca a particularidade da experiência da cidade de São Paulo
quanto às estratégias utilizadas para mudança de paradigma na gestão da política de
assistência social, em âmbito municipal, no período 2001-04.

5. O contexto paulistano para a mudança de paradigma da gestão da assistência 
social

A mudança do paradigma de gestão da assistência social como política pública é,
sem dúvida, um desafio para todo o Brasil, mas no caso da cidade de São Paulo
ocorreram outros fatores agravantes.

Na cidade de São Paulo a primeira e segunda fases da implantação da Loas, que
ocorreu durante os anos de 1994-96, foram diferentes das da maioria das capitais. Os
governos municipais conservadores pós-Loas, de 1993-96 e 1997-2000, não aderiram
à realização das alterações básicas pela democratização da gestão. Esse processo de
mudança de paradigma na cidade foi sendo debatido e construído como referência no
Fórum de Assistência Social da Cidade de São Paulo, formado por representantes da
sociedade civil e por membros da Câmara Municipal de São Paulo, com o apoio de al-
guns vereadores.

16 No período 1996-2002 ocorreu um fracionamento entre o modelo de gestão estatal e o modelo do Pro-
grama Comunidade Solidária. O convívio dos dois modelos colocou o padrão da gestão estatal em stand
by , isto é, secundado aos avanços do Comunidade Solidária, que se tornou uma ONG.

Q u a d r o  4

Elementos do novo paradigma na gestão da assistência social
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Perversamente, portanto, os governos municipais de São Paulo, entre 1994 e
2000, rejeitaram a aplicação do caráter público e democrático na gestão da assistência
social, já que se pautaram pelo paradigma conservador e deram prioridade ao fortaleci-
mento das primeiras-damas Silvia Maluf e Nicéia Pitta como “gestoras das ações soci-
ais”.17 Durante a década de 1990, pós-Loas, o Executivo da cidade não alterou o
modelo de gestão da assistência social. Ao contrário, retrocedeu às conquistas realiza-
das entre 1989 e 1992, anteriores à promulgação da Loas, pelo governo democrático
popular.

Por conseqüência, as mudanças de gestão da assistência social em São Paulo
estavam mais debatidas do que concretizadas e só ocorrem de fato a partir de 2001
no governo da reconstrução comandado por Marta Suplicy, do Partido dos Trabalha-
dores, que instalou a efetivação desse compromisso como programa de governo.

Novo marco regulatório fundado:

s na precedência do público ao privado;

s na gestão democrática;

s na construção do direito social;

s na adoção dos princípios de gestão da política pública;

s na introdução de marcos públicos na relação de parceria com organizações sem fins lucrativos;

s na descentralização intra-urbana da gestão;

s na reorientação do comando único.

17 Numa versão piorada, este modelo repetia o que ocorreu nacionalmente, onde o Programa Comuni-
dade Solidária era também gerido pela primeira-dama.

Q u a d r o  5

Trânsitos necessários na mudança de paradigma na gestão 
da assistência social

s Trânsito da prevalência do patrimonialismo para aplicação de princípios da política pública.

s Trânsito da benemerência para a cidadania.

s Trânsito da ajuda para o direito.

s Trânsito do privado para o público.
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O governo da reconstrução 2001-04 da cidade de São Paulo, além do desafio
posto nacionalmente para a gestão da assistência social sob novo paradigma, preci-
sou enfrentar o desafio de realizar o que não havia sido feito entre 1994 e 2000 como
em outras cidades brasileiras. Era preciso avançar no novo paradigma acelerando fa-
ses. 

O movimento social da cidade tinha construído propostas de leis que precisa-
vam ser aprovadas, sancionadas, regulamentadas ou liberadas de eventuais vetos. Esse
acúmulo de debates e propostas possibilitava contar na Câmara Municipal com proje-
to do conselho, do fundo municipal, de uma lei de parcerias e da lei de direitos da po-
pulação em situação de rua. O que os governos conservadores não construíram na
gestão do Executivo, o movimento social desenvolveu no Legislativo. Isso possibili-
tou a adesão de forças sociais ao processo de mudança já munidas de propostas discu-
tidas e formatadas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), em 2001, ainda geria as
creches municipais. A prefeitura contava com a herança do Casa, órgão de atendi-
mento social da primeira-dama, e com o Conselho Municipal de Auxílios e Subven-
ções (CMAS), que precisava ser extinto por causa da concorrência ao Conselho
Municipal de Assistência Social (Comas), o que já estava previsto em lei. O orça-
mento público da cidade em 2001 não contava com o Fundo Municipal de Assistên-
cia Social.

Em sua trajetória institucional de 50 anos, a Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social passou por inúmeras mudanças, inclusive de posição na hierarquia munici-
pal (primeiro e segundo escalões). Na década de 1950, ela surgiu como uma Divisão
de Serviço Social, estruturando-se no primeiro escalão da gestão municipal como se-
cretaria em 1968. Foi deslocada para o segundo escalão como coordenadoria em
1977. Voltou a ser secretaria em 1981, novamente coordenadoria em 1986, e nova-
mente secretaria municipal em 1989. Foi área de transição para a introdução de atribui-
ções municipais. Inaugurou o campo de habitação popular, capacitação para o trabalho,
alfabetização de adultos, educação infantil (creches) como de responsabilidades da Pre-
feitura de São Paulo.

Sofreu um tensionamento histórico em estabelecer, com continuidade, sua
área específica de competência. No início do governo em 2001, deveria transferir a
gestão das creches municipais para a Secretaria Municipal de Educação como medi-
da de aplicação da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Em 2001, a Secretaria Municipal de Assistência Social contava com mais de
10 mil servidores, dos quais só 15% não eram vinculados à gestão da rede de cre-
ches de educação infantil, isto é, cerca de 2 mil servidores. O processo de transferên-
cia da gestão das creches diretas e conveniadas para a Secretaria Municipal de
Educação ocorreu em 2002 e 2003 e significou a drástica redução dos recursos huma-
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nos do órgão. A auto-imagem dos servidores da SAS em 2002 era de perda, fraque-
za e fragilidade.

A prefeita Marta Suplicy, em 2001, sancionou na íntegra a lei da consti-
tuição do conselho e do fundo municipal de assistência social, o que permitia
pela primeira vez a transferência de recursos financeiros federais, estaduais (e
até internacionais) para a gestão da política de assistência social da cidade. A
derrubada dos vetos a artigos da lei da estruturação do Comas e do FMAS foi
bem-sucedida, reunindo votos da quase totalidade dos vereadores.

A primeira mudança para introdução de novo paradigma de gestão na cidade
de São Paulo foi, portanto, no âmbito legal, com a sanção da lei do conselho e do
fundo municipal, e a mudança pelos vereadores do teor do art. 221 da Lei Orgânica
do Município sobre as competências municipais da política de assistência social.
Esta alteração exigiu o consenso de 2/3 dos vereadores para alterar a responsabilida-
de municipal com a assistência social sob novo paradigma. Para estes resultados foi
germinal a contribuição de professores e pesquisadores do Núcleo de Estudos de Se-
guridade e Assistência Social do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da
PUC-SP para o conteúdo da nova redação do art. 221 da LOM. 

Q u a d r o  6

Campos do processo de reforma institucional da gestão da política de assis-
tência social em São Paulo

Mudança legal:
s importância em fixar os princípios do novo paradigma como instrumentos legais com aprovação do 

Legislativo e ampla difusão pelo Executivo;

s preocupação com a permanência da mudança para além da gestão provocando alterações;

s difusão da noção do direito socioassistencial.

Mudança conceitual:
s abandono/superação de categorias burocráticas e estatísticas, substituindo por categorias de 

movimento e força;

s entendimento de ação de governo e não da ação de um técnico acentuando o caráter personalista e 
voluntarista em vez da aquisição coletiva;

s identificação da força de cada componente do processo.

Mudança de linguagem da semântica, referindo-a ao novo paradigma.

Mudança dos princípios administrativos da organização institucional a partir do referencial democrático e da 
construção da unidade.

Mudança procedimental pelo uso da informática.
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Estabelecer o comando único da gestão da política de assistência social supôs
a extinção do órgão da primeira-dama (o Casa), objeto de denúncias, e sua utilização
para vários acordos, entre os quais desenvolver a atenção à criança e ao adolescente de
rua. Em contrapartida, porém, foi instalada a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimen-
to e Solidariedade, que atuou com programas sociais como o de renda mínima do âm-
bito da assistência social, o que não permitiu consolidar o pleno comando único na
gestão da política de assistência social da cidade.

A construção do reordenamento político exigiu, portanto, várias mudanças admi-
nistrativas, como a extinção de órgãos paralelos à gestão da assistência social e a instala-
ção de novos espaços de gestão paritária e democrática. Todavia, não bastavam as
mudanças legais, elas permaneciam no papel. Era preciso afirmá-las na dinâmica da ges-
tão. Era preciso que todos entendessem claramente qual era a função específica do órgão
municipal de assistência social para se constituir, de fato, em um operador do dever do Es-
tado e do direito da população.

De acordo com o Plano Municipal de Assistência Social da Cidade de São Pau-
lo (PLASsp) 2003/04, o processo de mudança de paradigma partiu da caracterização
territorial dos riscos, desigualdades, vitimizações, vulnerabilidades e exclusões soci-
ais na cidade de São Paulo. O segundo elemento definidor para a construção da nova
base para a ação governamental foi a reorganização institucional da gestão. O tercei-
ro, a reorganização programática da política; o quarto, a política de parcerias; o quin-
to, a descentralização; o sexto, a construção da política de recursos humanos; e o
sétimo, a construção da política de custo e de financiamento.18

A reorganização institucional incluiu as seguintes estratégias: distritalização da
gestão; resgate do trabalho social direto, unificação dos trabalhadores sociais; reorde-
nação organizacional; articulação entre meios e fins; qualificação dos espaços de servi-
ços; inserção da assistência social no governo da cidade; implantação do sistema da

Mudança da referência de categorias programáticas e metodológicas:
s na análise da realidade a partir de um eixo nuclear;

s no resgate da inteligência técnica;

s na compreensão da incidência de riscos e vulnerabilidades sociais nos territórios como objeto da ação 
da política de assistência social;

s na nova centralidade na relação com o cotidiano, as ações e relações de reprodução social da 
população e os direitos ao cotidiano.

18 O desdobramento desses conteúdos está publicado no PLASsp 2002-04, em encarte do Diário Oficial
do Município (15 maio 2002) ou em exemplar para consulta e acesso na Secretaria Municipal de Assis-
tência Social.
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informação/informatização; implantação do sistema de vigilância de exclusões e ris-
cos sociais; defesa dos direitos socioassistenciais e consolidação da política de comu-
nicação.

A reorganização programática da política incluiu a municipalização de pro-
gramas e serviços, política de acolhida, provisão de benefícios e auxílios, política de
convívio, vigilância da exclusão social, defesa de direitos, princípios e interlocuções
na ação programática.

O sentimento de fragilidade na corporação institucional desestimulava sua
mobilização para conduzir o avanço da gestão de assistência social sob novo para-
digma. Era preciso um novo imaginário coletivo. Isso exigiu impulsionar forte polí-
tica de gestão de pessoas, capaz de restaurar a credibilidade dos agentes
institucionais e dos gestores sem vincular a força institucional ao número de funcio-
nários e, muito menos, reacender o corporativismo. Era preciso construir a adesão a
um novo paradigma de gestão.

A construção do novo paradigma para a assistência social exigia a retomada
da inteligência técnica da corporação da SAS. Esse processo foi desencadeado de

Q u a d r o  7

Identificação conjuntural das relações e sentimentos dos agentes 
e sua forma de trabalho

s Perda da inteligência construída pela corporação resultante da ausência e referência conceitual unitária 
e da sistematização da experiência de exercício fragmentado e isolado.

s Sentimento de perda de campo de trabalho e de força institucional na ação de governo.

s Ausência de nomenclatura unitária, padrões comuns de referência, dificuldade de vetores para 
construção da identidade coletiva, inclusive pela linguagem.

s Ausência de compreensão da totalidade das ações do órgão, perda de laços e vínculos, relações 
pontuais e fragmentadas.

s Leitura da realidade social fragmentada por segmentos sociais a partir da ação desenvolvida e não da 
realidade como demanda — necessidade de introduzir a perspectiva ativa (delivery).

s Noção homogênea da cidade sob o conceito de realidade da área, e não das diferenças dos territórios 
onde vive a população da cidade. Visão desterritorializada.

s Tendência homogeneizadora superpondo a diversidade do real com uma capa unitária do saber 
fragmentado (generalização pela parte).

s Ausência da leitura da dinâmica de forças (visão estática, tradicional, referências ao pensamento 
estruturalista e determinista como se fosse expressão do caráter progressista; não-aplicação de 
categorias de forças em movimento com acuidade para realizar a análise da conjuntura) que traduziu a 
situação de oposição à ditadura militar como atitude de negação do Estado e descrédito na democracia.
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início pela análise da realidade dos territórios da cidade e a aproximação à popula-
ção em situação de rua. A ação dos técnicos era precipuamente indireta, relacionan-
do-se com organizações, não havia um sistema de trabalho direto nos territórios de
vida das pessoas. 

A categoria territorial do distrito passou a ser determinante na orientação da
ação inclusive para definir a abrangência do trabalho das equipes regionais, que dei-
xaram de referir-se aos segmentos sociais (equipe do idoso, equipe da criança etc.)
para serem referidas pelos distritos e sua população como campo de abrangência e res-
ponsabilidade. A secretaria passou a reconhecer a importância do reconhecimento
do território como um direito urbano à cidade. Foi tematizada a diferença dos luga-
res pela relação exclusão/inclusão social pela difusão do Mapa da Exclusão/Inclu-
são Social da Cidade de São Paulo (PUC-SP, 1996-2001). O domínio técnico do
georreferenciamento e do processo de informação sobre a realidade foi estimulado e
viabilizado com conhecimentos e infra-estrutura para sua produção.

6. A estratégia para efetivação de um novo paradigma na gestão da assistência 
social em São Paulo

O novo paradigma fundado nas necessidades sociais, na análise de riscos, vitimiza-
ções, exclusões e vulnerabilidades sociais nos territórios da cidade possibilitou nova
compreensão da realidade, entendendo que as condições das pessoas também decor-
rem das circunstâncias da vida em sociedade, do modo pelo qual cada um está enga-
jado no processo produtivo nessa sociedade de mercado. Para analisar o
agravamento do risco social, era necessário entender as circunstâncias “do chão”
onde viviam as pessoas e do seu entorno. Era preciso enxergar e pensar nas pessoas
enraizadas em territórios onde vivem cotidianamente. A relação com a realidade dei-
xava de ser uma construção abstrata para consolidar-se como uma relação real finca-
da em relações cotidianas, em protagonismos e cerceamentos, com acessos ou falta
de acessos à proteção social.

A consolidação da assistência social como política pública na cidade de São
Paulo exigia enfrentar a heterogeneidade existente, não só em decorrência da diver-
sidade dos territórios, mas da ausência de unidade entre a corporação técnica do sig-
nificado da política de assistência social. Cada atividade era pensada em si mesma,
em cada equipe, de cada supervisão regional, de cada distrito. A população era toma-
da em parcelas específicas, como segmentos, sem articulação com o todo. Uma
grande fragmentação de leituras e proposições existentes exigia desenvolver a capa-
cidade de construir um eixo nuclear. 

O avanço da gestão exigia trabalho intensivo com todos os trabalhadores soci-
ais da secretaria e das organizações parceiras.
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O processo orientador da mudança de paradigma de gestão e de concepção foi
entendido como a construção da unidade política para a gestão da política de assis-
tência social. Esse processo foi denominado Programa de Reordenamento Político
da Política de Assistência Social (Proreas). O Proreas estabeleceu um tempo sema-
nal de discussão com os trabalhadores de todas as unidades regionais e setoriais da
SAS. Esse processo de reflexão e discussão correspondeu a uma alavancagem do de-
bate conceitual na secretaria, um processo de base para a cúpula. Algumas áreas es-
tenderam essa discussão a técnicos de organizações sociais. 

Q u a d r o  8

Instrumentos da unidade da gestão

Programa de Reordenamento Político da Política de Assistência Social na cidade de São Paulo — 
Proreas
s Portaria publicada no Diário Oficial do Município

s Sistema de discussão interno e externo com horas de trabalho exigidas para esse objetivo

s Prazo de discussão determinado com relatorias

s Comissão de sistematização das discussões

Plano Municipal de Assistência Social da Cidade de São Paulo — PLASsp
s Pacto de metas com plena publicidade social e institucional, publicação na íntegra no Diário Oficial do 

Município

s Processo coletivo da base para a cúpula de gestão

s Instrumento de discussões e processos de formação como linguagem básica unitária e comunicacional 
do órgão

Conferências regionais e municipais de assistência social
s Processo de abertura do debate com ampliação do âmbito das conferências

Novo modelo de organização do trabalho interno
s Mudança na agregação das equipes de trabalho

s Por distritos e/ou por seguranças sociais

Introdução do orçamento participativo
s Domínio orçamentário com processo decisório aberto

s Presença de usuários como delegados do orçamento participativo
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O novo movimento não era só interno, era também externo na composição da
ação de governo, onde alguns componentes consideravam a extinção do órgão como

Regulamentação da Lei de Parcerias
s Seqüência de decretos e normas para construir a unidade

Investimento no protagonismo de usuários
s Conselho de monitoramento da política

s Escola de Conselheiros

Instituição do Espaço Público do Aprender Social — Espaso
s Criação do Centro de Formação em Assistência Social valorizando a experiência e o preparo de gestão

s Criação do Centro de Conhecimento

Q u a d r o  9

Estratégias do processo de mudança de paradigma

Difundir o entendimento do novo paradigma:
s desencadear amplo entendimento pelos agentes institucionais do novo paradigma;

s difundir no governo e nas forças da sociedade a concepção da assistência social como dever do Estado 
e direito da população.

Desencadear no imaginário social o desejo de um novo horizonte para a política de proteção social:
s fixar um novo horizonte capaz de criar uma perspectiva no pensamento coletivo dos agentes 

institucionais;

s criar estratégias para antever o desejado, reduzindo a insegurança para movimentar-se do lugar onde 
está (o outro lado do rio);

s criar condições de fortalecimento da equipe, eliminação do sentimento de perda e de fragilidade;

s acenar com medidas práticas inclusive no cenário do lugar de trabalho.

Instalar as bases para potencializar as relações internas de caráter unitário:
s quebra de fragmentações das equipes de trabalho = ruptura com o modo de organização das equipes 

de trabalho por segmentos sociais e/ou por incompletude de processo decisório;

s reconstrução unitária do fluxo dos processos, substituindo a tramitação de papéis por relações 
dinâmicas e informatizadas;

s construção da referência à totalidade dos procedimentos;

s substituição da linguagem geográfica hierarquizada entre “central e área” pelo vínculo geográfico 
territorial como municipal (totalidade urbana) e regional (intra-urbana).
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medida adequada. Assumir a gestão específica da política de assistência social era
conotado com o símbolo de fraqueza ou de “enxugar o gelo”. 

Era preciso redefinir o eixo pelo qual a assistência social compunha a ação de
governo e mantinha vínculos intersetoriais com as demais políticas de governo. Al-
guns assistentes sociais queixavam-se por serem tratados como força de trabalho
para solucionar o insolucionável pelos administradores regionais, como serem res-
ponsáveis pela retirada de um “cavalo morto” do meio da rua ou efetivar a distribui-
ção de cestas básicas.

A construção da noção de proteção social não-contributiva como elemento de
um governo de uma cidade foi o eixo de interlocução e definição do locus específi-
co da gestão da assistência social na ação governamental e no âmbito das políticas
sociais.

O modelo de gestão da Prefeitura de São Paulo vinha sendo submetido a um pro-
cesso de modernização administrativa, que envolvia sua informatização e sua descen-
tralização. Em 2001, a prefeitura não operava sequer com uma rede de comunicação
informatizada. Para a descentralização, era necessário instalar a presença da política de
assistência social nas 31 subprefeituras. Para a informatização, era preciso não só adqui-
rir máquinas como ter sistemas, equipes treinadas e operação online com um novo mo-
delo de gestão tecnológica da assistência social. Este objetivo exigiu que fossem
consolidadas as mudanças necessárias para conceber e instalar os sistemas de gestão in-
formatizados e também descentralizar a gestão dessa política pela territorialização da
gestão do Suas na cidade. 

Este vínculo da formatação da política específica com as prioridades de ação
de governo exigiu que o processo de territorialização da política de assistência soci-
al passasse a ser um eixo estruturador no tratamento da construção do modelo de
gestão nos territórios da cidade. Em vez da difusão do conhecimento da heterogenei-
dade dos territórios da cidade, o imaginário institucional da SAS significava-os
como uma massa homogênea sob o designativo da área ou áreas, em distinção à ação
do corpo técnico da SAS definido como a central em clara referência a um poder hi-
erarquizado de decisão. O diálogo “central e área” era mais uma hierarquização ad-
ministrativa, que reduzia a leitura da especificidade dos territórios ao conceito de
área como um pedaço de terreno. Eles não eram incorporados como espaços vivos,
com dinâmicas diferenciais entre si e determinantes particulares de características e
forças sociais. Área  era o sinônimo para o ambiente de operação/execução e central
era a palavra para referir-se ao ambiente da norma, do poder, da decisão, da apropri-
ação do financeiro, do enquadramento do outro. A realidade dos territórios permane-
cia subalterna a uma relação de mando e poder. 

Alterações na organicidade das equipes de trabalho como pré-vivência do novo 
paradigma
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Buscou-se de início quebrar a lógica de organização do trabalho interno. Havia
gargalos que mantinham a precedência da lógica da fragmentação da ação. Fo-
ram dissolvidos os agrupamentos internos em que se organizava a ação adminis-
trativa da SAS por um processo de trabalho conjunto. Vários deles atuavam como
bloqueadores do fluxo de um processo circular que permitisse a compreensão da
unidade da ação. Foram adotadas iniciativas de discussão que favoreciam a ado-
ção de princípios e normas coletivas com transparência de decisões. 

As equipes de trabalho técnico da sede da SAS foram reorganizadas (não
por distritos como as regionais) pelas seguranças sociais a serem providas pela
assistência social. Desse modo, passou a predominar, de um lado, a realidade
territorial da demanda e, de outro, a responsabilidade do órgão com as finalida-
des da política de assistência social. Provisão de acolhida, de convívio, do de-
senvolvimento da eqüidade, a construção do protagonismo e da autonomia
passaram a ser as propostas das diversas ações desenvolvidas pela SAS permitin-
do sua releitura em nova totalidade perante a seguridade social. 

Esta primeira forma de nucleação das ações existentes para a produção de
resultados como direitos do cidadão foi fundamental. A nova lógica de gestão
permitiu identificar a presença da lógica privatista e burocrática presente no proces-
so de trabalho. Os servidores da SAS denominavam a secretaria como o Casa di-
zendo: “a Casa pensa isso ou pensa aquilo”. Não percebiam o caráter corporativo
e privatista dessa nomenclatura, já que para isso era preciso a incorporação da
compreensão republicana da função de um órgão público e do desempenho de
seu agente. Casa é uma propriedade privada de relações íntimas e espaço de pri-
vacidade. O órgão público é um órgão de Estado que deve ter regras claras e ges-
tão transparente, o contraponto da privacidade doméstica. A ruptura da presença
do caráter patrimonial da corporação era fundamental para superar o predomínio
da fragmentação e do poder individual de pequenos grupos. Era preciso reabrir a
compreensão da totalidade da ação do órgão perante os usuários como cidadãos
de direito. Foi um desafio inicial muito grande, mas muito bem-sucedido em
seus resultados. 

A desconstrução da lógica da operação das ações permitiu identificar a pre-
sença de procedimentos arcaicos, baseados em usos e costumes sem manter coerên-
cia com resultados ou princípios. As ações desenvolvidas não estavam pactuadas ou
aprovadas pela sociedade, isto é, permaneciam desde seu nascimento sem qualquer
debate democrático, e internas à lógica dos técnicos do órgão. Era preciso submeter
seu vínculo a uma proposta global de gestão e submetê-la ao Comas para aprovação.

Identificar o rol de atividades, sua presença e múltipla nomenclatura foi um
trabalho de arqueologia da corporação realizado coletivamente.
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Q u a d r o  1 0

Relação entre semântica institucional e os significados 
do novo paradigma

s Estabelecer nova linguagem referência para o novo paradigma em oposição ao anterior.

s Mudança na forma de designação do reconhecimento coletivo usual do local de trabalho de modo 
corporativo, auto-referido e apartado da sociedade: “os funcionários denominavam seu conjunto como 
o Casa, afirmando a Casa pensa isto ou aquilo”. Foi realizada a desmontagem do caráter patrimonial e 
privatista da noção de Casa que dificulta a compreensão do caráter público do espaço institucional e do 
agente institucional. A secretaria é um órgão de Estado de apropriação coletiva, a relação com ela deve 
ser na terceira pessoa. Qualquer dirigente ou agente ocupa ali uma função temporária por designação 
pública e não privada pelo compadrio.

s Necessidade de difusão da compreensão da natureza do ente público e sua responsabilidade para 
definir a ação do agente usuário na afirmação de seus direitos.

s Substituição à referência das ações desenvolvidas a nomes fantasia ou à noção de projetos como de 
natureza temporária (começo, meio e fim). Desenvolvimento da noção de serviço como o direito à 
certeza da presença, a continuidade para afirmar a concepção de direito a.

s A nominação de “entidade social” foi substituída por ONG/organização parceira — atribuindo-lhe uma 
concepção social e não mais administrativa.

Q u a d r o  1 1

Relação estratégica entre a semântica e o protagonismo 
das forças e dos agentes
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F i g u r a  1  

Organicidade no rearranjo das equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social 
da Cidade de São Paulo

Fontes: PLASsp 2002/03, PMSP e SAS (com correções da autora).
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O apoio externo ao processo 

O conjunto das alterações necessárias exigiu buscar apoio de forças externas. Supõe-
se que uma equipe de trabalho tendo que recriar-se, digerir tantas coisas novas, ne-
cessite um grande estímulo e encorajamento.

s Substituição da semântica tecnocrática, que transforma o conhecimento em poder burocrático, por nova 
semântica que posiciona a força de cada sujeito como interlocutor. A linguagem referencia o lugar de 
cada um e pode interditar a relação democrática. No caso da construção do novo paradigma e seu 
enraizamento se torna fundamental exponenciar a capacidade do desempenho do protagonismo no 
processo. A relação mantida tradicionalmente era verbalizada como técnico e entidade. “De um lado, 
ela exponenciava o poder do agente institucional público como o técnico (aquele com poder de aprovar 
ou não) e reduzia o conjunto dos agentes institucionais da organização parceira a uma massa informe e 
homogênea denominada entidade.”

s Os agentes institucionais com vínculo trabalhista no órgão público e aqueles da organização parceira 
foram considerados na igualdade de trabalhadores sociais. Foi implantado o banco de dados dos 
trabalhadores sociais das organizações, assim como dos servidores municipais. Ambos freqüentavam o 
programa de desenvolvimento, qualificação e capacitação de agentes e gestores em igualdade.

s Potencializou-se o desempenho do técnico supervisor, objetivando e normatizando suas funções, 
responsabilidades e transparência da ação. A designação do técnico supervisor passou a ser pública e 
reposicionado o conteúdo “técnico” do seu trabalho. A prestação de contas financeira, claramente 
disciplinada, passou a ser encargo da organização com balancete assinado por profissional registrado 
oficialmente como contador responsável.

Q u a d r o  1 2

Mudanças provocadas na cultura institucional

s Compreensão da função republicana do Estado.

s Ênfase na responsabilidade do gestor público.

s Reconstrução do universo de linguagem com padronização de nomenclatura.

s Ruptura com os procedimentos transmitidos por usos e costumes ressignificando-os e examinando sua 
coerência com o novo paradigma.

s Construção da concepção de serviços continuados, hierarquização de serviços, rede de serviços.

s Referência à totalidade da demanda pelo uso do georreferenciamento, de censos, de construções 
coletivas.

s Compreensão e aplicação da categoria território, com incorporação do novo saber do 
georreferenciamento.
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A busca de apoios permitiu identificar que o BNDES financiava um progra-
ma de modernização administrativa (PMAT), coordenado pela Secretaria Municipal
de Finanças.

A maior parte dos gastos da SAS devia-se ao custeio de serviços conveniados
cuja gestão precisava ser transparente, informatizada, permitindo novo fluxo de con-
trole mensal de gastos. Submetida a proposta à Secretaria de Finanças e, através desta,
ao BNDES, foi aprovada a inclusão da SAS no PMAT para a modernização da gestão.
Foi possível construir uma parceria com a consultoria do FGV Consult para constru-
ção da gestão em rede dos serviços socioassistenciais, a padronização e o fluxo de seus
gastos, bem como o controle informatizado da execução do serviço e do processo de-
mocrático de construção de parceiros. Atuou também como organização parceira des-
sa construção o Instituto Florestan Fernandes (IFF).

Era preciso investir no fortalecimento institucional. Este objeto foi incluído
no Programa de Requalificação do Centro da Cidade de São Paulo financiado pelo
BID. 

A sede da SAS se deslocaria da Vila Mariana, onde funcionava há quase 30
anos, e seria instalada em um prédio no centro da cidade. Com esta mudança para o
centro havia a possibilidade da inclusão no programa do BID de requalificação do
centro de São Paulo. Foi alugado um prédio restaurado, na esquina da rua Líbero Ba-
daró com a av. São João, cuja edificação era anterior à do Edifício Martinelli, o pri-
meiro arranha-céu da cidade. O projeto de utilização das instalações pela SAS foi
aprovado pelos órgãos da defesa do patrimônio histórico e pelo proprietário. Isso
permitiu a inclusão de eventuais arranjos funcionais nas instalações incluídos na le-
galidade da preservação histórica do edifício.

A mudança para o centro da cidade sofreu resistências de alguns servidores,
todavia, foi sendo articulada equipe por equipe. A primeira mudança para o centro
foi da equipe de desenvolvimento de pessoal e, a seguir, do gabinete da secretaria no
início de janeiro de 2003. As demais áreas consolidaram sua mudança em março de
2003. O espaço foi reorganizado por estações de trabalho com ampla visibilidade e
possibilidade de relações entre os membros das diversas equipes. É preciso relem-
brar que, em 2001, no prédio da Vila Mariana, algumas equipes fechavam o setor
para o horário de almoço, regulando seu funcionamento grupo a grupo, sem o víncu-
lo com o princípio de operação de um órgão público aberto para a presença do cida-
dão.

Todas as equipes foram reorganizadas pelos fins da política de assistência so-
cial. Os trabalhadores passaram a viver o cotidiano lado a lado, pois o formato de es-
tações de trabalho proporcionava nova aproximação. Passaram a se ver, ter que
discutir, mesclar suas experiências, dar unidade às suas propostas. A nova forma de
trabalhar, que não era mais em cubículos fechados mas em espaços abertos, fortale-
cia o imaginário de coletivo. 
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A proposta de financiamento pelo BID possibilitou também o processo de in-
formatização da gestão e a capacitação de pessoal para o exercício da gestão da polí-
tica pública.

A adoção de sistemas informatizados foi substituindo a antiga forma pautada na
sucessão de tramitação burocrática de processos. O uso do computador, da via digital,
da solução de problemas coletivamente e não pelo envio burocrático de papéis, foi
construindo um novo padrão de funcionamento e comunicação interna. As unidades
passaram a ter internet, de que não dispunham. Múltiplos cursos de info-inclusão foram
promovidos, assim como a introdução das técnicas e dos meios para o georreferencia-
mento. Esta ferramenta foi fundamental para a incorporação da noção de território, na
medida dos dados do trabalho e das demandas, e a rede de serviços passou a ser “plan-
tada” nos locais específicos onde se desenvolviam. Esse procedimento permitiu enten-
der o funcionamento da rede no cotidiano das pessoas.

Outra parceria se deu com o Cedest (PUC-SP e Inpe) municiando a SAS do
conhecimento do georreferenciamento, do estudo territorial da inclusão/exclusão so-
cial na cidade de São Paulo. As equipes de informação técnica das supervisões regi-
onais e da SAS foram capacitadas e completadas com novos equipamentos. Foram
treinadas equipes de cada uma das supervisões regionais para aplicação do novo co-
nhecimento, assim como a equipe da Supervisão de Vigilância Social da própria
SAS.

Outra parceria fundamental foi construída com o CEM/Cebrap para conceitu-
ar vulnerabilidade social a partir da realidade da cidade de São Paulo e mostrar sua
incidência nos grupos familiares. Com eles foi construído o Mapa da Vulnerabilida-
de Social da Cidade a partir de agregados de 200 a 250 famílias de cada um dos
13.120 setores censitários. Ele se tornou uma ferramenta de alta capilaridade para o
trabalho social. A partir dele foram classificados os núcleos de famílias da cidade
pelo grau de privação e depois pelo grau de vulnerabilidade em relação às idades dos
filhos e do casal. Restou ainda conhecer mais de perto a capacidade dessas famílias
para custear o enfrentamento dos desafios cotidianos, para não só arcar com o sus-
tento de seus membros, mas também para criar oportunidades que desenvolvam as
capacidades, o protagonismo e a felicidade de todos.

O IEE/PUC-SP desenvolveu processo de construção de metodologia de traba-
lho em escala com famílias em parceria com diversas universidades, além do apoio
técnico para outras iniciativas. Essa iniciativa permitiu a inovação de incluir o traba-
lho social contínuo com famílias que usufruem do Programa de Renda Mínima. Ou-
tra aquisição decorrente foram as incubadoras sociais junto a universidades como
forma de fomento à construção de novos conhecimentos necessários ao novo para-
digma da ação.

A construção da noção da totalidade da demanda por riscos, vitimizações, ex-
clusões e vulnerabilidades foi estimulada por múltiplos modelos. A contagem da popu-
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lação adulta em situação de rua, em parceria com a Fipe/USP, foi um deles. Essa
iniciativa permitiu que São Paulo seja a única cidade brasileira a manter a série históri-
ca de dados da população em situação de rua. Outra parceria com a Centro de Estudos
Ayrosa Galvão (Cealag), da Medicina Social da Faculdade de Medicina da Santa Casa
de São Paulo, para avaliar a vida de 15 mil idosos e pessoas com deficiência que rece-
bem o benefício de prestação continuada, permitiu o conhecimento do conjunto de be-
neficiários vinculando-os às ações distintas. Com o Núcleo da Criança e do
Adolescente da PUC-SP (NCA/PUC-SP) e, através dele, com outras organizações, foi
desenvolvido estudo sobre as condições de funcionamento dos abrigos para crianças
na cidade. Essa parceria foi complementada pela Regional da Associação Internacio-
nal de Adoção — Agência de Turim para capacitação de técnicos para operar o progra-
ma de famílias acolhedoras. 

Todas essas iniciativas foram permitindo a construção da leitura da totalidade
das situações, rompendo a visão fragmentada e pontual. Os mapas e contagens fo-
ram trabalhados de forma viva e dinâmica. As equipes de vigilância social das super-
visões realizaram a análise dos setores de altíssima privação, mapeando-os in loco.

O Unicef colaborou na construção de metodologia do trabalho socioeducati-
vo com adolescentes em conflito com a lei com pesquisa de experiências, bem como
a construção do sistema de monitoramento e avaliação de seus resultados. A Abrinq,
ONG de defesa de direitos da criança e dos adolescentes, contribuiu na consolida-
ção desse processo.

Em parceria com o Centro de Apoio ao Trabalhador (Ceat), foi instalada incu-
badora para capacitar oficineiros produtores de atividades artísticas e socioeducati-
vas na rede de núcleos socioeducativos e nos demais serviços da rede
socioassistencial. Foi instalada a Escola de Conselheiros para o fortalecimento dos
representantes da sociedade civil no exercício democrático da participação em par-
ceria com a Polis, ONG direcionada à gestão das cidades e do processo de democra-
tização e fortalecimento da cidade.

Outra ação desenvolvida em parceria foi a reaproximação dos técnicos da
SAS das pessoas que vivem nas ruas com a técnica de psicodramas. O impacto des-
sa reaproximação exigiu um processo de formação específica — de interseção soci-
al — com a realização de psicodramas públicos, relacionando técnicos com a
população para quebra de preconceitos.

A introdução de nova política de parcerias

Outra mudança no processo de gestão de grande significado foi o de novo pacto na
relação de parcerias com as organizações sociais. A alteração do padrão dessa rela-
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ção foi uma questão estratégica para introduzir o novo paradigma da assistência so-
cial.

A SAS, ao assumir a condição de gestora de uma política pública, não poderia
mais operar como um “banco de financiamento” de propostas ou projetos sociais de
entidades sociais. Este era o modo de funcionamento tradicional da secretaria. A orga-
nização interessada encaminhava a sua proposta e, dependendo de várias relações pes-
soais com técnicos e dirigentes do órgão, ela era avaliada como positiva recebendo
financiamento público pela relação jurídica de convênio com transferência mensal de
recursos financeiros. Algumas relações e decisões se faziam na cúpula da secretaria
sem ouvir os técnicos de ação local. Prevaleciam acordos com propostas isoladas a
partir do que cada organização entendia como bom. Não se aplicavam critérios públi-
cos e mecanismos democráticos de debate para escolha da organização que iria ser par-
ceira da rede de serviços. As decisões eram ocultadas na tramitação individual de
processos burocráticos. Os processos eram iniciados pelo interesse da entidade e não
pela disposição do órgão público em instalar um dado serviço socioassistencial em de-
terminada região da cidade. Assim os “serviços” eram instalados onde as “entidades”
estavam interessadas em manter projetos sociais. 

A prefeita Marta Suplicy sancionou a Lei de Parcerias nos serviços de assis-
tência social, que foi aprovada em 2001 pela Câmara Municipal de São Paulo. Foi
iniciado pelos técnicos da SAS o trabalho de regulamentação dessa lei que exigia
que todas as parcerias com organizações sociais para execução de serviços de assis-
tência social seguissem o ritual democrático de precedência de editais públicos, rea-
lização de audiências públicas na comunidade para avaliação e escolha de parceiros.

Foi realizada uma primeira tentativa desse novo ritual em 2002, no mês de
novembro, na renovação dos convênios dos serviços que vinham sendo executados.
Essa tentativa serviu de base para a concepção do sistema informatizado de monito-
ramento dos serviços conveniados (Simcoas). De início foram detectados 43 passos
de tramitação de um convênio e reduzidos para 14 pela discussão com os envolvi-
dos. Este processo deu início à implantação do PMAT com o FGV Consult e o IFF.

O primeiro passo desse sistema foi conceber o Banco Público de Dados das
Organizações Sociais (Banorgas) para controle do processo de matrícula e certifica-
ção das entidades, sem o que as organizações não poderiam candidatar-se a convêni-
os com a SAS. A implantação desse novo sistema exigiu discussões com as
organizações sociais e a construção de um pacto centrado na relação do direito soci-
oassistencial dos usuários.

A relação do órgão do Estado com organizações sociais, mesmo que sem fins
lucrativos, inclui o financiamento de ações por fundo público, isto é, da contribui-
ção dos cidadãos. É de caráter democrático a garantia do controle fiscal, da plena
transparência da aplicação do dinheiro público. A aplicação do recurso público não
é, e nem pode ser, ato de vontade pessoal e sim propósito coletivo.
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Mudou-se o conceito de “convênio com entidade social” para o de parcerias
com organizações sem fins lucrativos ou mesmo ONGs. Essa alteração exigiu novas
formas de constituição das relações. O primeiro procedimento adotado foi o de reali-
zar um edital de convocação das organizações, publicado em jornais, para que todas
as organizações pudessem saber que um dado serviço seria instalado e pudessem
manifestar seu interesse em realizar uma parceria. Foram abolidos acordos de “basti-
dor” entre interesses pessoais ou de caráter tecnocrático.

Claro que esta alteração foi realizada em um processo de transição sob várias
dimensões. Em 2002, no processo de renovação dos convênios de novembro, duas
grandes mudanças já haviam ocorrido: a revisão do fluxo decisório para a realização
de convênios e o início da realização de audiências públicas para o debate decisório
sobre as propostas apresentadas pelas organizações. Em 2003, o processo mais com-
pleto de transparência foi possível, pois já havia ocorrido a padronização da lingua-
gem dos serviços, o que permitiu a construção de editais públicos de esclarecimento
para a implantação de cada serviço socioassistencial. Esta mudança demandou a
análise dos serviços e a padronização dos seus custos, o que exigiu por sua vez dis-
cutir resultados, metodologias, unidades de custo e custeio.

Foi dado início a novo processo para identificação dos serviços da rede de servi-
ços socioassistenciais, construída a nomenclatura de cada serviço, a reconstrução de
seus objetivos, suas funções e as aquisições que deveriam garantir aos usuários e, ain-
da, a hierarquização desses serviços sob três categorias:

t pela hierarquia — os básicos e os especializados;

t pela abrangência — os locais dos distritos e os regionais das supervisões, os in-
ter-regionais e os municipais;

t pela finalidade — de acolhida, de convívio, de eqüidade, de provisão etc.

A nova política de parceria precisou implantar uma cadeia de procedimentos
sob a nova concepção da relação entre a política pública e a rede de serviços conve-
niados.

Não seria mais indicado, por exemplo, publicar um edital para a execução de
um dado serviço, em um dado local, sem contar com a concepção genérica daquele
serviço para a cidade. Por exemplo, ao ser proposta a instalação do serviço de alber-
gue era preciso tornar muito clara a diferença entre este, um abrigo ou uma casa de
convivência, mesmo que todos fossem relacionados à atenção à população em situa-
ção de rua.

Ficou claro que era necessário adotar a nomenclatura-padrão nos serviços, e
não seguir a adoção de nomes fantasia como Lar do Amor, da Paz, da Alegria, en-
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fim, de tudo que existe. Mais ainda, era preciso discriminar cada serviço em suas es-
pecificidades.

Um novo repertório de linguagem e significados foi sendo construído para se
tornar referência e base, inclusive para o processo de informatização que estava sen-
do desenvolvido com o programa PMAT/FGV/IFF. Não seria possível informatizar
sem antes contar com um “dicionário-padrão” de significados para toda a rede, seus
técnicos e administrativos.

O processo de construção de nova regulação foi precedido pela elaboração do
conteúdo de norma técnica, para estabelecer a nomenclatura de cada um dos serviços,
seu conceito e as aquisições que deveria proporcionar ao usuário, distinguindo-as en-
tre aquisições materiais e socioeducativas. Por exemplo, em um albergue a aquisição
material poderia ser o banho, a comida, enquanto a socioeducativa estaria entre as ca-
pacitações para exercer um trabalho, um novo relacionamento, uma nova socializa-
ção. Todos os resultados esperados e fundamentais para a reconstrução da vida de um
ex-morador de rua deveriam ser explicitados. Cada um dos serviços socioassistenciais
foi visitado, investigado, detalhado em sua dinâmica, hierarquizado e caracterizado em
suas funções.

Na construção da linguagem-padrão percebeu-se que alguns elementos não
continham o mesmo nível de maturidade de compreensão e consenso. Isso não permi-
tia naquele momento sua definição plena. Foi utilizada a estratégia de decisão adotada
em alguns países europeus de tradição democrática. O estágio de elaboração parcial foi
sistematizado e publicizado como o restante, porém essa publicação usou outro forma-
to. Foi impressa em papel rascunho, o desenho de capa era similar aos demais, mas
apresentado em tons cinza e não nas cores-padrão. Este “modo simbólico” de apresen-
tação preliminar acinzentado e em rascunho pretendeu registrar que o conteúdo estava
ainda em processo de decisão, em aclaramento. Na Europa usa-se o debate do Livro
Verde, significando a maturação pelo debate de idéias, e a promulgação final pelo Li-
vro Branco, do consenso e aclaramento alcançado.

Os temas em maturação foram apresentados, mas em forma cinzenta, de
modo a provocar sua discussão pelas organizações, pelos técnicos para depois se-
rem transformados em norma, “ao vivo e em cores”, como as demais publicações do
PLAS e das normas técnicas. Com este procedimento foi demarcado que os proces-
sos de mudança têm que conter simbolismos processuais até mesmo com a introdu-
ção de algumas formas lúdicas. Quem se referia à SAS como Casa, à organização
parceira como entidade, deveria pagar uma multa, como um pacote de biscoito ou
algo similar. É fundamental que a relação semântica do conteúdo com a expressão
da palavra seja enfatizada em processos de mudança institucional de corte democrá-
tico. Não basta mudar palavras, é preciso desenvolver a amarração de novos signifi-
cados e deixar antever o lugar de chegada da mudança.
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Outro conhecimento desenvolvido foi o de apropriação dos custos dos servi-
ços. A remuneração dos convênios era bastante diversificada, embora se tratassem
de serviços semelhantes. Foi introduzida e publicada a tabela de custos de cada ser-
viço, foi adotado o critério anual de correção automática e o pagamento dos serviços
durante o seu mês de execução (no primeiro dia do mês de exercício).

Neste processo foi identificado que a transferência mensal não incorporava as
diferenças entre as organizações quanto aos benefícios de isenção. Algumas contari-
am com a isenção da cota patronal por possuir o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (Cebas) atribuído pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS). Todavia, o custeio de suas ações era tratado do mesmo modo que o das de-
mais e, por conseqüência, elas recebiam da prefeitura o custeio da cota patronal embo-
ra fossem isentas de pagamento. Foi entendido que a eqüidade do custeio, diante da
realidade da organização, era mais justa do que a igualdade mecânica do valor do ser-
viço sem diferenciação das condições objetivas de parceiro.

Essa decisão gerou debates pois, em geral, são as maiores organizações as
que possuem mais isenções. Essa situação desencadeou uma aproximação com o
CNAS, de modo a acessar seu banco de dados e identificar as organizações isentas
ou com Cebas. Foi também buscada nova interlocução com a Superintendência
Regional do INSS. O acesso aos comprovantes da regularidade da organização
pela internet passou a ser utilizado como procedimento dos técnicos com acesso
online em vez da solicitação de cópia de documentos a serem entregues em papel
pela organização. A centralidade da mudança de relação entre a SAS e as organi-
zações se deu a partir de um pacto pelo alcance dos direitos dos usuários. Não se
tratava mais de colocar a relação na condição de “atenção a uma entidade”, mas
sim na condição de consolidar um direito do usuário. Foi preciso construir uma re-
ferência de custos compatível com o padrão de qualidade de acesso a um direito.
Como critério isonômico buscou-se construir o padrão de qualidade dos serviços.
Todas as mudanças foram ocorrendo pela sistematização de experiências, conheci-
mentos e ponderações sobre as decisões.

Os técnicos tinham medo de falar em uma plenária com organizações, de falar ao
microfone, de expressar publicamente seu parecer. Todo esse medo precisou ser venci-
do. O poder da tecnocracia estava sendo alterado pelos novos padrões democráticos.
Audiências públicas passaram a ser gravadas, contavam com uma caixa de sugestões
para que os participantes registrassem o parecer sobre a nova dinâmica. Cartazes foram
afixados nos bairros chamando os interessados para as audiências locais. O procedi-
mento adotado foi absolutamente diverso daquilo que acontecia. O peso do ato burocrá-
tico foi reduzido e substituído por uma nova relação dinâmica entre agentes do Estado e
de representantes da sociedade. Isso reposicionava o espaço de poder centrado entre téc-
nicos e dirigentes das organizações. Ocorreu uma deselitização do processo. As relações
institucionais deixaram de ser de compadrio para serem efetivamente relações públicas
de acesso transparente ao fundo público. O uso do dinheiro público exigia transparên-
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cia. O alcance do direito do usuário como diretriz orientadora do novo pacto exigia a sa-
tisfação do usuário e não meramente a publicidade unilateral da secretaria ou da
organização. 

F i g u r a  2

Relações para construção da concepção unitária da política

Todo o processo de mudança supõe a digestão de novos “alimentos” ou de
“nova dieta”. Essa digestão não é homogênea. Alguns permaneceram questionando,

Q u a d r o  1 3

Eixos de alteração do conteúdo programático da assistência social

Territorialização: 
s leitura do chão da política social pelas demandas territoriais;

s novo modo de leitura da dinâmica e da heterogeneidade da realidade a partir do território e seu 
cotidiano;

s nova linguagem de referência, estudo (georreferenciamento) e comunicação com acesso popular 
(mapas).

Fixação unitária do objetivo da ação protetora:
s identificação conceitual e factual dos riscos, vulnerabilidades, vitimizações e exclusões sociais nos 

territórios;

s uso do Mapa da Inclusão/Exclusão Social;

s construção do mapa da vulnerabilidade social das famílias;

s leitura da totalidade das ocorrências de vítimas por estudos, pesquisas, censos.

Seguranças sociais:
s leitura unitária da finalidade da ação protetora pelo acesso e dos direitos a seguranças sociais.
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outros achando que era melhor o velho processo, outros aderiram e foram sugerindo
aperfeiçoamentos. Por exemplo, alguns dirigentes de organizações ainda se apresen-
tavam e diziam: “eu tenho uma proposta para a senhora conhecer”. Não entendiam
que a conquista do padrão de política pública exigia a regulação da totalidade da
rede de serviços e não do alcance de propostas isoladas. A relação de parcerias su-
põe a ação do Estado no exercício da regulação para o alcance dos direitos. A ele
cabe antecipar a direção a ser adotada sobre o alcance dos padrões de atenção às de-
mandas, às necessidades e sem impacto no custeio. O fato de o processo decisório
ter caráter democrático não anula, em absoluto, o dever do Estado em processar tal
regulação.

F i g u r a  3

Mediações para difusão do novo paradigma para dinâmica 
institucional

Esse processo não se realizou de forma unilateral. Foi submetido ao Conse-
lho Municipal de Assistência Social, que aprovou cada um desses passos. Foi
transformado em normas técnicas publicadas no Diário Oficial do Município, pu-
blicadas em manuais de modo a garantir o conhecimento isonômico de todos.
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Ele mostrou que o circuito de informações sobre as parcerias entre organiza-
ções sociais e órgão gestor necessita ser operado em outra dinâmica entre os conse-
lhos. O CNAS precisa aprovar novo formato em relação ao reconhecimento do
caráter público dos serviços de assistência social conveniados. Afinal, o município
remunera os serviços socioassistenciais incluindo as taxações municipais, estaduais
e federais. Portanto, ele paga para o recurso voltar aos cofres dos governos federal,
estadual, o que não faz sentido com a municipalização.

O novo modelo democrático de relação exigiu o preparo e a capacitação dos
técnicos.

A capacitação dos agentes institucionais

A política de capacitação de pessoal exercida em escala foi a estratégia básica para a
difusão do novo paradigma. Ela começou pela alteração do conceito de técnico para
o de trabalhador social incluindo todos aqueles que atuavam diretamente, quer no ór-
gão público quer nos serviços conveniados ou na prestação aos serviços da rede.
Com isso se buscou superar o antigo referencial de distinção, bastante corriqueiro,
entre técnico e entidade social. Esse referencial se pautava em relação hierarquizada
nos termos de relações pessoais e não profissionais. Foi necessário ressignificar a
ação do técnico-supervisor, aprimorá-la com leitura da totalidade, domínio de ferra-
mentas, instrumentais e conteúdos programáticos.

O desenvolvimento de pessoal foi uma das fortes estratégias na mudança de pa-
radigma. Foi instalado banco de dados dos servidores e dos trabalhadores, desenvolvi-
dos censos sobre a qualificação e os talentos dos trabalhadores da SAS, seminários e
encontros sistemáticos de formação genérica e temática.

O ápice desse processo foi a instalação do Espaço Público do Aprender Social
(Espaso) na antiga sede reformada da SAS na Vila Mariana. Pela parceria com o BID
alcançou-se o acesso ao BNDES e foi instalado o curso de formação de gestores soci-
ais com o mesmo padrão desenvolvido em Washington. Com a equipe internacional de
formadores foram preparados mais de 700 técnicos da secretaria e de ONGs para o
processo de gestão social sob novo paradigma.

Com parceria estabelecida com o Cenpec e o Itaú Social foi possível desenvol-
ver largo processo de formação para cerca de 600 monitores dos Núcleos Socioeducati-
vos, com a aplicação de nova metodologia de trabalho vinculado à construção da
cidadania.

Além desses processos foi qualificada equipe de desenvolvimento de pessoal
nas supervisões, instalada política de estagiários e processos específicos de forma-
ção.
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A descentralização da gestão da assistência social para as subprefeituras

A Prefeitura de São Paulo iniciou o processo de descentralização em 2003 com a
aprovação da Lei das Subprefeituras. Isso colocou novo desafio: consolidar a des-
centralização da SAS, reorganizando-a de 17 para 31 grupamentos de coordenação
territorial da política.

A descentralização da SAS para as subprefeituras foi objeto de muita crítica
pela Secretaria Municipal das Subprefeituras e seu comando. Ocorria o “pré-concei-
to” entendendo que a SAS deveria ser extinta já que as gestões das creches haviam
sido transferidas para a Secretaria Municipal da Educação. 

A SAS era entendida como um “bom negócio” político-administrativo para a
descentralização por ser uma secretaria com veículos, bons técnicos, cargos em co-
missão e uma significativa relação política com organizações sociais. Não havia o
entendimento do dever do Estado com a assistência social e da necessidade de exten-
são dos direitos de proteção social a serem providos pela municipalidade pela gestão
de uma rede de serviços.

O pragmatismo político-administrativo entendia a gestão da assistência soci-
al muito mais como um conjunto de recursos (humanos, financeiros, materiais e po-
líticos) para realizar “outras coisas de urgência”, e não propriamente a efetivação da
política pública de assistência social e o paradigma dos direitos dos usuários. 

Por sua vez, a compreensão por alguns técnicos da SAS de que a “política de
assistência social” seria “processante” e não “finalista”, isto é, um apoio para outras
ações e não um resultado para a proteção social, inflava tal conceito em nome do
“não-assistencialismo”. Todavia, a luta pela política pública sob novo paradigma ti-
nha por fundamento a expansão do direito e não do assistencialismo. Fundamentava-
se na racionalidade republicana da cidadania e não na racionalidade patrimonial pri-
vatista não só em nome da propriedade, mas também do poder pessoal político como
no coronelismo.

O caldo do debate político foi escaldante, explodindo não por poucas vezes.
Garantir o processo de descentralização da gestão, no âmbito dos resultados deseja-
dos para uma política pública, foi um esforço enorme. O desafio era externo, mas
também interno nas forças do próprio governo da cidade e, sem dúvida, ocorreram
riscos, danos, sanções em várias escalas mais visíveis ou não.

Os gestores da assistência social eram hostilizados, aqui e ali, como bloquea-
dores do processo de descentralização. Os bloqueios precisavam ser removidos, fra-
gilizados por meio da perda de status na composição dos escalões de governo central
e territorial. Os avanços na assistência social não deveriam ser prestigiados caso não
fossem descentralizados e, sim, mantidos pouco visíveis na ação de governo. E assim
o foi, pouco visível ou pouco prestigiado no processo, mas consistente nos resultados.
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Críticas, pressão política, maus olhos pelo núcleo político do governo foram
freqüentes embora restritos aos bastidores do poder. O debate que as unidades da
SAS realizaram na sociedade foi aberto, participativo, operando alianças com forças
sociais pelo novo paradigma da política de assistência social em primeiro plano, e
em segundo plano a descentralização da gestão.

Este caminhar foi arrefecendo os desejos voltados para a apropriação política
da “máquina da SAS ou do seu espólio” e criando o debate sobre um novo sujeito: o
usuário do serviço socioassistencial e seus direitos. Estes começaram a surgir como
delegados do Orçamento Participativo e ganharam votos pela sua expressão nas ple-
nárias regionais e gerais da cidade.

O conhecimento da demanda regional e das forças locais foi criando nova
sustentabilidade às equipes. No início do governo da reconstrução, o supervisor regi-
onal de assistência social participava das reuniões de governo local com o adminis-
trador regional. Depois da nomeação dos subprefeitos, o primeiro movimento foi o
de ignorar os supervisores de assistência social, que deixaram, desde então, de ser
parte formal do primeiro escalão local, embora na dinâmica das ações locais fossem
envolvidos e considerados.

Este debate de posições foi intenso e marcou um processo de resistência à
descentralização da gestão aos trancos e barrancos na assistência social, isto é, sem
unidade político-programática. Entendeu-se corretamente, diga-se sempre, que sem
novo paradigma referenciado à relação de direitos de cidadania para a gestão da as-
sistência social em São Paulo, não seria possível sua descentralização sem que pro-
vocasse o caos e o retrocesso encontrado ao final das gestões conservadoras em
2001.

O conhecimento regional era presente em parte dos técnicos da SAS pois a
então Sebes, forma anterior da SAS, foi a primeira área social do município a intro-
duzir a gestão territorial além da setorial, com sua regionalização ocorrida em 1977,
no mesmo momento em que a Sebes transformou-se na Coordenadoria de Bem-Es-
tar Social (Cobes). Desde então, o órgão operou sob nova lógica de ação combinan-
do a gestão setorial com a territorial. A ação foi então desconcentrada em áreas
regionais, ficando o órgão central com funções normativas. Durante os anos 1990,
nas gestões conservadoras, o diálogo entre território e de especialização técnica foi
esgarçado, sendo operada a homogeneização já descrita.

As unidades da SAS estavam desconcentradas em 17 regiões, sendo cinco de-
las unidades orçamentárias, tendo o supervisor regional a autonomia e o padrão de
chefe de departamento: Freguesia do Ó, Sé, São Miguel Paulista, Vila Prudente e
Campo Limpo. Na nova gestão essa distinção foi minimizada operando-se com igual
estatuto entre todos os gestores.
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F i g u r a  4

Organograma das Supervisões Regionais da Cidade de São Paulo

Fonte: SAS/PMSP (2004).

A descentralização exigia: equalizar o padrão funcional dos supervisores das
regiões; multiplicar as 17 agregações territoriais para 31, pela mobilização dos 1.800
servidores na cidade realocando-os nas novas regiões. Além da reforma organizacio-
nal era preciso deslocar servidores técnicos e administrativos, portanto, mexer em
equipes, desfazê-las, refazê-las, mexer em privilégios, criar padrão para a composi-
ção das equipes, o que inexistia. Este processo levava a retroceder o esforço já alcan-
çado no desenvolvimento de equipes sob o novo paradigma.

Este enorme desafio, ao mesmo tempo em que construía a referência da des-
centralização de uma política pública vivia, paradoxalmente, a necessidade de cons-
truir uma proposta de redistribuição territorial do pessoal e dos meios para
multiplicar a equipe de 17 grupamentos para 31.

O modo de enfrentar o dilema foi criar padrões transparentes, coletivamente
construídos, sob audiências com a presença de sindicatos de servidores e associa-
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ções profissionais para o deslocamento do pessoal. Outra iniciativa foi estabelecer
com os supervisores os padrões dos meios para instalar uma nova supervisão e ad-
quirir tais meios. Foi necessário demarcar continuamente que o processo de redistri-
buição de pessoal não defenderia alguns privilégios, interesses políticos e
individuais (como queriam alguns, reduzindo-o), mas sim fazer valer as condições
operativas para a ação e o compromisso com a gestão de uma política pública.

Ele se efetivou entre janeiro e março de 2004, sendo a 31 de março assinado o
ato de descentralização da SAS durante evento público com a presença dos conselhos e
autoridades estaduais e federais da política de assistência social.

Embora a descentralização e a regionalização da Prefeitura de São Paulo esti-
vessem postas desde 1990 na Lei Orgânica do Município, só foram aprovadas em lei
pela Câmara Municipal em 2003 concretizando a meta do governo da reconstrução.
Sua efetivação em SAS trouxe à baila o retorno do paradigma corporativo e sua rela-
ção siamesa com o tradicional pensamento patrimonial e anti-republicano. O ator em
cena foi o direito do funcionário em confronto com o direito do usuário. Para alguns
funcionários, o trabalho deveria atender aos seus interesses pessoais, suas demandas,
seus limites, seus arranjos familiares em primeiro lugar.

O reassentamento das equipes foi fortalecido pela realização de múltiplos cursos
regionais de gestão pela equipe do Espaso. Este momento focalizou resistências e permi-
tiu o debate e o alargamento da compreensão do processo, evidentemente sem unanimi-
dade. Aos poucos as equipes foram sendo reassentadas, todavia o ciclo do processo
desencadeado seguramente sofreu instabilidades.

Este processo foi muito difícil, desgastante, deixando aqui e acolá seus arra-
nhões e mesmo feridas. De certo modo foi uma contracorrente ao que estava aconte-
cendo desde 2001 pela construção de um novo paradigma entre os agentes
institucionais e reacendeu chamas corporativas. 

A cultura institucional da Prefeitura de São Paulo não incorporava na década
de 1990, até porque não a vivera, a responsabilidade pela função do Estado na políti-
ca de assistência social. Isso exigia transformar o significado atribuído à gestão do
órgão, não só internamente como na sociedade e no próprio governo municipal. A as-
sistência social foi sendo entendida como função de proteção social a ser desenvolvi-
da pelo governo municipal.

O estatuto de Coordenadoria de Assistência Social nas Subprefeituras foi in-
terditado. Os postulantes da extinção da SAS criaram na estrutura organizacional das
subprefeituras uma área nominada de ação social para acolher diversos setores muni-
cipais: cultura, esporte, abastecimento. Finalmente concordou-se em instalar uma
supervisão de assistência social, bem como foi obtida a aprovação de emenda de tex-
to na Câmara Municipal denominando a Coordenadoria de Ação Social e Desenvol-
vimento como Coordenadoria de Desenvolvimento e Assistência Social.
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A descentralização da gestão da política de assistência social poderá provo-
car maior e melhor entendimento entre todas as áreas de governo com a ação interse-
torial nos territórios das subprefeituras, mas desde que a SAS permaneça investindo
nesse processo. Esta é a expectativa positiva desejada.

A consolidação do comando único da SAS

O movimento de contraponto à descentralização foi o de consolidação do comando
único da política de assistência social para a cidade de São Paulo.

O processo de fortalecimento do comando único demandou uma reestruturação
da Secretaria Municipal de Assistência Social. Para alguns, o processo de descentrali-
zação levaria à não necessidade da existência de secretarias municipais. Todavia, a re-
lação entre o setorial e o territorial não se dá pela extinção do setorial, que é fonte da
gestão do conhecimento da experiência e seus resultados, além de aportar o conheci-
mento especializado para a ação. A territorialização pode tornar-se o risco do localis-
mo, da fragmentação, do conjuntural, do small is beautiful, com perda da compreensão
da totalidade, do estrutural, do genérico. A força do território deve ser somada à da
compreensão da totalidade.

É necessário um processo unitário de comando único capaz de construir nor-
mas técnicas, realizar a leitura da unidade da cidade e identificar as particularidades
de cada região. O compromisso do órgão gestor de comando único é o de construir
esse referencial da totalidade, o que exige vários processos técnicos que são novos
na SAS. No seu funcionamento desconcentrado em 17 áreas regionais, a assistência
social vinha sendo gerida de forma fragmentada, sem visão da totalidade.

O comando único da assistência social não significa só a unidade da gestão do
ente federativo, no caso a Prefeitura de São Paulo. Ele exerce a inter-relação com o
governo do estado e o governo da União. Todo esse conjunto da ação governamen-
tal é comando único dentro da noção do Sistema Único de Assistência Social.

A Prefeitura de São Paulo até 2001 não tinha obtido a condição de gestor ple-
no de assistência social. Uma das aquisições desse processo de alteração do paradig-
ma foi a conquista da condição de gestor pleno da assistência social. Isso significou
que os serviços de assistência social até então desenvolvidos pela Secretaria de As-
sistência e Desenvolvimento Social (Seads) do governo do estado passassem para a
gestão municipal. Foi dado início ao processo de municipalização da assistência so-
cial em São Paulo. Os serviços que o governo federal transferia para a secretaria de
estado passaram a ser transferidos para o município. Este processo foi uma nova rea-
lidade para a SAS e a vivência de conflitos entre níveis de gestão da política.

A cultura institucional da SAS em 2001 estava afastada de tudo que estava acon-
tecendo no país na área da assistência social. Mais ainda, não estava absolutamente pre-
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parada para gerir fundo municipal de recursos financeiros, operar transferência de
recursos federais e estaduais. Essa nova vivência da municipalização significou a aqui-
sição de novos elementos para a cultura institucional, do ponto de vista orçamentário. A
gestão da política pública exige que a compreensão institucional atravesse os muros da
organização não só para alcançar a realidade da vida das pessoas, mas também para re-
lacionar-se com outros entes federativos que, no seu nível, exercem o comando único
da política.

O processo de municipalização da assistência social é, ainda, um processo em
desenvolvimento, até porque as regras federais não estão consolidadas. Há ainda
uma certa relação subalterna mantida com o município pela gestão estadual. Ainda
existem muitos procedimentos interinstitucionais que tratam o ente federativo muni-
cípio como se fosse uma organização social. O ente federativo município tem autori-
dade e capacidade do exercício da gestão da política no seu nível e na sua função.
Essa alteridade nas relações é ainda uma conquista, embora a experiência da gestão
2001-04 tenha realizado um passo significativo nesse processo que permitiu desen-
volver inclusive relações e parcerias internacionais. 

Por exemplo, a SAS mantém um projeto especial para formação de jovens
através do Restaurante-Escola São Paulo, que conta com recursos do Fundo Euro-
peu das Cidades na Luta Contra a Pobreza. A Urbal-10 financia projetos de constru-
ção de observatório de políticas de proteção social entre cidades. Instalou-se diálogo
com várias outras realidades que foram permitindo quebrar a “interiorização” dos
técnicos da SAS.

É preciso ter a leitura do mundo e da globalização de experiências de prote-
ção social para ampliar a leitura dos técnicos sobre o modelo de ação e gestão. É pre-
ciso conhecer as experiências que estão sendo desenvolvidas em outros países e
outras realidades. É preciso entender, até pela comparação, o melhor caminho para a
cidade de São Paulo. No exercício do comando único, o novo modelo de gestão da
SAS potencializou essas oportunidades de intercâmbio.

Em novembro de 2004 aconteceu o I Congresso de Gestão da Política de As-
sistência Social da Cidade de São Paulo, buscando submeter ao debate público uma
nova proposta de organização administrativa da SAS para efetivar com plenas condi-
ções o exercício do comando único.

Durante o congresso, em 30 de novembro de 2004, foi realizada oficina para o
debate sobre a restruturação da SAS. A oficina foi composta por quatro grupos: re-
presentantes de ONGs, supervisões regionais das subprefeituras, técnicos e gestores
da SAS e representantes de outros órgãos do governo. Cada grupo apresentou sua
análise que, discutida, gerou a escolha entre as duas propostas de reorganização da
SAS. A construção dessas propostas resultou do exame dos processos de trabalho,
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das demandas do exercício de comando único e das funções da política de assistên-
cia social sob o paradigma do direito socioassistencial e a gestão democrática.

7. O alcance do novo paradigma

Todos esses processos desenvolvidos foram difíceis, principalmente considerando
que sua maturação não é homogênea. Pode-se afirmar que se resgatou a inteligência
do corpo técnico da SAS e se instalou nova capacidade de entendimento da política
pública pela capacitação de pessoal, bem como foram conseguidas novas formas de
protagonismo dos usuários dos serviços. 

O “novo lugar republicano buscado” não foi só a mudança de endereço ou
uma mudança física de lugar de trabalho, mas, sobretudo, uma mudança na “forma
de estar” no lugar. Alguns funcionários diziam: “eu me sinto em um turbilhão: não
sei como vai começar, não sei como vai acabar, não sei onde estou, sinto-me sem
chão, mas, não quero sair dele”. Ocorreram muitas expressões de dúvidas, medos,
incertezas que surgiram no contínuo trabalho de capacitação desenvolvido para que
esse turbilhão fosse dissipado e os trabalhadores se sentissem novamente assentados
e não mais acampados (usando a terminologia do MST). Foram por muito tempo
acampamento para conseguir virar o início de um assentamento.

O processo de regulação dos serviços socioassistenciais não pode ser apeque-
nado. Ele exige leitura qualificada da realidade social. A construção do Mapa da
Vulnerabilidade Social foi fundamental para permitir um novo aporte técnico da rea-
lidade social de São Paulo. Não basta concluir que seja importante trabalhar com fa-
mílias ou com a unidade familiar como a base do Suas. É preciso entender,
claramente, qual o conceito de relação com a família que vai ser desenvolvido por
um órgão do Estado.

O processo de gestão da mudança de paradigmas da política de assistência so-
cial trouxe a demanda em se distinguir a porta de entrada e a porta de saída da políti-
ca pública. Tradicionalmente, a assistência social é pensada e operada como ação de
solidariedade. Nessa perspectiva, é muito acentuado o modo como o “doador” che-
ga à pessoa ou à situação. A gestão da política pública põe nova dimensão nessa re-
lação a partir da prevalência de compromissos éticos com a justiça social. Por
conseqüência, torna-se preciso aprimorar o conhecimento da realidade e obter a cla-
reza do que será ofertado no serviço socioassistencial. A política pública supõe o
monitoramento de resultados e não só o de processos. Para monitorá-los é preciso
unidade de compreensão do seu conteúdo e do significado concreto ao serem pauta-
dos pelo paradigma do direito. Um dos procedimentos adotados nessa direção foi o
convênio entre a SAS e o Juizado Social Federal para assegurar a conquista jurídica
do direito ao acesso ao benefício de prestação continuada pelos demandantes.
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É preciso alterar os modelos de relação de tutela, de favor ou de subalternida-
de para o âmbito da autonomia de acesso e representação. O respeito à autonomia do
cidadão exige que os serviços ofertem condições para desenvolvimento de capacida-
des e oportunidades de pactos de gestão para escolha do padrão a ser alcançado nas
ações. É preciso pactuar quanto à atitude mais adequada para a porta de entrada de
um serviço socioassistencial, distinguindo os procedimentos de acolhida dos de ex-
clusão. Este conjunto de questões abre espaço para um novo circuito de debate e
construção sobre a pedagogia dos serviços socioassistenciais na perspectiva dos di-
reitos. 

Em parceria com a Faculdade de Economia da UFRJ foi dado início à cons-
trução do sistema de avaliação dos serviços prestados e à introdução do Banco de
Usuários, sob a coordenação da prof. dra. Lena Lavinas.

8. Gestão do conhecimento e dos resultados da experiência

O conhecimento sobre o resultado das ações prestadas pelos serviços começa a ser
viabilizado. Este processo permitirá monitorar a porta de saída dos serviços/progra-
mas socioassistenciais. Isso supõe trabalhar com os significados de autonomia, pro-
tagonismo, cidadania, processos emancipadores.

Em novembro de 2004 foi realizado o I Congresso com Agentes Institucio-
nais e Usuários da Rede de Serviços para População em Situação de Rua exatamen-
te para analisar a centralidade do paradigma da autonomia no funcionamento da
rede. Nova fase de efetivação do novo paradigma permitirá avançar na construção da
pedagogia da ação na perspectiva do empoderamento e da autonomia. Ao mesmo
tempo, as experiências e os procedimentos poderão ser reexaminados ante as caracte-
rísticas da população e os resultados alcançados com a pedagogia ainda em desenvol-
vimento.

O processo de introdução do novo paradigma foi desencadeado pelo Proreas,
como primeira sistematização da discussão. Seus resultados foram consolidados na ela-
boração do PLASsp 2002/03. Sua construção resgatou o debate desde a base e sistemati-
zou-o. Cada grupo de discussão gerou relatórios. O produto final foi ordenado por uma
comissão executiva. O PLASsp 2002/03 assumiu o caráter de um plano de diretrizes para
a mudança, apresentando 209 metas explicitamente formuladas como guias do processo.
A construção do PLASsp trouxe à tona as questões das mudanças de gestão necessárias
ao novo paradigma. Sistematizou-as e transformou-as em um grande rito de passagem
entre a velha e a nova forma de entendimento e consolidação da política.

O PLASsp foi o ponto culminante da segunda fase de mudança por significar uma
construção coletiva (dos objetivos, diretrizes e metas da política de assistência social) de-
mocraticamente assentada e submetida à aprovação do Comas. Como todo plano, ele é
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um pacto e, assim, seu conteúdo foi sendo aclarado, mastigado e digerido a partir das re-
ferências de cada um e decodificado coletivamente nas experiências de sua aplicação que
levaram a novos detalhamentos.

O PLASsp usou a estratégia de explicitar claramente as metas em relação a to-
dos os aspectos das mudanças técnico-institucional e política a serem realizadas. Con-
seguiu mostrar que, como em um processo de travessia de onde se estava para onde se
queria chegar, é preciso enxergar, mesmo que simbolicamente, o outro lado da mar-
gem do rio. Esse aclaramento ampliou a coragem para realizar a travessia (do atual
para o novo), permitindo entender que ela é difícil mas que tem ponto de chegada. O
ponto de chegada não estava solto, ou encerrado na cabeça de um dirigente, e sim
construído coletivamente.

9. Recomendações finais

A consolidação do novo paradigma identificou no processo de gestão três funções na
política de assistência social:

t função de proteção social a riscos, vulnerabilidades pessoais e sociais; vitimiza-
ções e exclusões sociais;

t funções de monitoramento e vigilância social da realidade, dos processos e mei-
os e dos resultados;

t função de defesa do direito socioassistencial da participação democrática na ges-
tão.

Q u a d r o  1 4

Funções da política de assistência social
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Organograma da SAS
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A consolidação desta com outras experiências municipais certamente trará ele-
mentos de nova qualidade na implantação do Suas em âmbito nacional.

Função de proteção social a riscos, vulnerabilidades pessoais e sociais e vitimizações exercidas: 
s pela natureza do risco e vulnerabilidade em decorrência do ciclo de vida do usuário, agressão/

vitimização à dignidade humana, fragilidade do convívio familiar;
s pela natureza da prestação entre benefícios, serviços e projetos;

s pela modalidade do benefício eventual ou continuado;
s pela hierarquia entre serviços básicos e especializados e pelo grau de complexidade e especialização;
s pelo caráter de uso do serviço, freqüência eventual ou continuada pelo usuário ou permanência curta/

longa do usuário no serviço;

s pela finalidade dos serviços quanto ao tipo de segurança social — acolhida, convívio, sobrevivência;
s pela pedagogia preponderante na ação em conquista de autonomia de sobrevivência, inclusão produtiva, 

ressocialização, socioeducativa, reinserção social, exercício do protagonismo, defesa de direitos;
s pelo vínculo do serviço com o território — abrangência vicinal, regional, municipal, estadual, nacional;

s pelo vínculo que o serviço estabelece com a demanda — emergencial, eventual, periódica, continuada;
s pelo grau de relação estabelecido com a família do usuário — individual/pessoal com a mãe, com o 

pai, com os pais, com o responsável, com a unidade familiar;
s pela natureza das aquisições obtidas do serviço — materiais, sociais, socioeducativas e de exercício 

de representação.

Função de vigilância social e monitoramento estruturada por:
s bancos de dados de usuários, organizações parceiras, caracterização dos agentes, operadores e 

supervisores etc.;
s padronização de ação dos técnicos supervisores com valores referenciais de acompanhamento da 

pedagogia dos serviços e seus resultados;
s processos informatizados, controle de meios (instalações, financeiros, custo/custeio, meios de ação 

etc.);
s qualificação da análise da realidade para identificação de demandas incluindo a análise da cobertura da 

rede existente e a realização de censos, contagens, surveys (SIS-Rua, entre outros);
s monitoramento da ação pela introdução de sistemas informatizados da gestão (Simcoas, entre outros);
s monitoramento de resultados por sistema de avaliação (Sivimas).

Função de defesa socioassistencial com a capacidade de:
s aclaramento dos direitos socioassistenciais;
s introdução de procedimentos e mecanismos de defesa intra-institucional e no sistema de justiça dos 

direitos socioassistenciais;
s apoio e defesa dos vitimizados e confronto às situações de vitimização;
s defesa institucional da política pública de assistência social;
s defesa da gestão democrática e dos mecanismos participativos de gestão com difusão e transparência 

de informações e dos meios de comunicação.
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