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RESUMO  
Este artigo vislumbra discutir as exigências postas a atuação dos 
assistentes sociais no âmbito da gestão social. O estudo indica que a 
gestão social se configura enquanto um espaço de ampliação do 
protagonismo dos assistentes sociais no bojo dos programas, projetos e 
políticas públicas, sendo possível imprimir na gestão social contornos 
alinhados ao projeto ético político do Serviço Social. 
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ABSTRACT 
This article aims to discuss the demands placed on the performance of 
social workers within the scope of social management. The study 
indicates that social management is configured as a space for expanding 
the role of social workers in the midst of programs, projects and public 
policies, itjmaking it possible to print contours in social management 
aligned with the ethical political project of social service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão pública está inscrita em complexo de valores que não se restringem aos 

instrumentais técnicos, mas políticos. Conforme expõe Carneiro e Menicucci (2013, p.136), a 

gestão pública “não se limita aos meios, mas incorpora também os objetivos, sua definição e 

sua articulação operativa, orientando-se a partir de valores sociais”. Dessa maneira, a gestão 

de uma política pública é engendrada conforme o projeto societário orientador das ações, 

objetivos e atuação do gestor em questão, não dependendo exclusivamente da gestão, mas do 

contexto político-institucional que confere a conjuntura.  

Conforme o exposto, a gestão social se traduz no bojo da correlação de forças, ancorada 

em interesses sociais, políticos e econômicos de grupos sociais de dado momento histórico, 

inscritas nos níveis e processos de articulações e força política dos atores que a pautam. Logo, 

o Estado, a partir desta compreensão, não deve ser visto enquanto aparelho meramente 

repressivo e ideológico, reprodutor assíduo dos interesses do capital, mas como projeto 

variável, mutável e suscetível às transformações radicais e profundas, a depender do projeto 

político e dos agentes que o gere. Nesta direção, os assistentes sociais vêm ocupando 

importantes cargos na gestão dos serviços, programas e projetos vinculados às diversas 

políticas sociais, o que exige aproximações da atuação profissional no seio da gestão social com 

as prerrogativas do Código de Ética profissional. 

 

2 RESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E SUAS REPERCUSSÕES NO SERVIÇO SOCIAL BRASILEIRO 

 

Para espraiar acerca da inserção dos assistentes sociais na gestão social, é conceber o 

Serviço Social na contemporaneidade, para tanto, apreender as determinações econômicos, 

sociais, ideoculturais e políticas, que perpassam a profissão desde sua institucionalização aos 

tempos atuais, o que requer o rompimento com uma “visão endógena, focalista, uma visão de 

dentro do Serviço Social, prisioneira aos seus muros internos” (IAMAMOTO, 2011, p. 20). 

Isto posto, Iamamoto (2011) discorre que o Serviço Social vem se afirmando enquanto 

uma profissão especializada inserida na divisão sociotécnica do trabalho coletivo da sociedade, 

e sendo o Serviço Social é uma especialização do trabalho, não está à parte das determinações 

econômicos, sociais, ideoculturais e políticas que repercutem o mundo do trabalho. Situar este 
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estudo em torno dos modelos de organização da produção é de primazia para desvelar as 

condições de trabalho e o perfil da categoria profissional nos tempos atuais, visto que as formas 

gerenciais e organizacionais do capitalismo impactam de maneira substancial nas relações de 

trabalho, não somente, repercutem na sociabilidade.   Ademais, o processo de 

institucionalização do Serviço Social e a expansão do mercado de trabalho dos assistentes 

sociais se deram nos marcos da expansão da economia capitalista, fruto do desenvolvimento 

do pós-guerra, sob hegemonia norte-americana, e liderança do setor industrial (IAMAMOTO, 

2017). Os trinta anos que se sucederam no pós-guerra foi caracterizado pelo pleno emprego e 

intervenção do Estado na economia capitalista impulsionado pelo pacto fordista-keynesiano 

(HARVEY, 1995 apud MOTA, 2009). 

Segundo Mota (2009), a intervenção do Estado na economia propiciou a socialização de 

parte dos custos da reprodução do trabalho à classe patronal, junto disso, as mobilizações 

sindicais impuseram à mesa de negociação parte de suas demandas sociais, o que estabeleceu 

condições para mudanças nas legislações trabalhistas, tais fatores foram responsáveis pela 

constituição do Welfare State. A autora ressalta que enquanto os países centrais tinham 

condições objetivas necessárias para o crescimento econômico aliado ao desenvolvimento 

social, para países periféricos, o desenvolvimentismo foi imposto enquanto mecanismo de 

integração à economia capitalista – caracterizado no Brasil como processo de modernização 

conservadora. Conforme a autora: 

 

A plena incorporação das economias periféricas ao processo de reprodução ampliada 
do capital ocorreu nos anos 70 do século XX, quando os países então chamados 
subdesenvolvidos transformam-se em campo de absorção de investimentos 
produtivos (MOTA, 2009, p. 07). 

 

Nesta direção, Mota (2009) discorre que houve uma inexistência do Estado de Bem-

estar Social no Brasil, limitando-se a algumas políticas de proteção social nos anos 1940, 

“somente definidas nos anos 1980, quando se instituem as bases formais e as bases legais do 

que poderia ser um Estado de Bem-estar Social, na Constituição de 1988” (MOTA, 2006 apud 

MOTA, 2009, p. 07).  O modelo de organização da economia capitalista fordista com influências 

keynesianas, embora tenha consolidado um pacto que reverberou em políticas de proteção 

social e mudanças nas legislações trabalhistas em favor à classe trabalhadora, o modelo fordista 

era um: 
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sistema fordista de produção foi estruturado sob os princípios da administração 
científica e objetivava garantir o máximo de aproveitamento da produção industrial, 
com vistas a atender o mercado consumidor emergente e a confirmar a fábrica 
capitalista como unidade de produção em massa e larga escala. (BENEVIDES, 2007, p. 
40). 

 

O que significa dizer que o pacto fordismo-keynesiano, embora tenha propiciado ganhos 

no que diz respeito certas concessões sociais e trabalhistas, explorou massivamente a força de 

trabalho tendo em vista as características inerentes ao modelo fordista como a produção em 

massa e larga escala. Este padrão de organização da produção do capital teve seus últimos 

suspiros na década de 1970, quando a economia em escala mundial apresentava sinais de 

estagnação, altos índices inflacionários e reorganização das relações de poder no cenário 

mundial (IAMAMOTO, 2011). 

No tocante às contradições capital/trabalho que forjam as crises cíclicas e periódicas do 

modo de produção, expressando desequilíbrios entre a produção e o consumo, o que 

compromete a transformação de mais-valia em lucro (MOTA, 2009). No âmbito do estudo das 

crises do capitalismo, Mandel expõe as causas desse evento, estes são: 

 

subconsumo das massas, superacumulação de capitais, a queda da taxa de lucros, a 
anarquia da produção. O subconsumo das massas trabalhadoras acontece porque os 
capitalistas inundam o mercado com suas mercadorias, mas os trabalhadores não 
dispõem de meios para comprá-las. (MANDEL, 1990 apud ZACARIAS, 2011, p. 02). 

 

Isto posto, a causa da crise de 1970 é a acumulação de produção, reverberando no Brasil 

com particularidades diferenciadas da experiência dos países centrais, tornando-se “campo de 

absorção de investimentos produtivos” (MOTA, 2009, p. 07), determinado por sua condição de 

subdesenvolvimento, as bases produtivas nacionais subordinadas aos interesses dos oligopólios 

internacionais, destarte, os países centrais redefinem as estratégias de exploração dos países 

da periferia do capitalismo. 

Iamamoto (2011) discorre que outro componente determinante para redefinição das 

formas de organização da produção do capitalismo é a concorrência intercapitalistas que 

impõem novos padrões de produção ao interior das relações de produção no qual a 

flexibilização é categoria fulcral. Para a autora, 
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Busca-se uma flexibilidade no processo de trabalho, em contrapartida à rigidez da 
linha de produção, da produção em massa e em série; uma flexibilidade do mercado 
de trabalho; que vem acompanhada da desregulamentação dos direitos do trabalho, 
de estratégias de informalização da contratação dos trabalhadores; uma flexibilidade 
dos produtos, pois as firmas hoje não produzem necessariamente em série, mas 
buscam atender as particularidades das demandas dos mercados consumidores e uma 
flexibilidade dos padrões de consumo. (IAMAMOTO, 2011, p. 31). 

 

O modelo de organização da produção capitalista que sucede o pacto fordista-

keynesiano, forjado pelas determinações engendradas na crise dos anos 1970, ocasionou o 

movimento de reordenamento econômico e produtivo do capitalismo, movimento 

denominado de Reestruturação Produtiva do capital, com base nos pressupostos da 

flexibilidade e pautado por princípios neoliberais. Os desdobramentos dão corpo à pactuação 

Toyotismo/neoliberalismo, que reestruturam substancialmente o mundo do trabalho, desde as 

privatizações, terceirizações se precarização das relações de trabalho ao enfraquecimento da 

organização sindical, e a subjetividade da classe trabalhadora.  

Segundo Iamamoto (2011), as mudanças na esfera do trabalho indicam uma classe 

trabalhadora polarizada, com escassez de trabalhos estáveis, guarnecida de força de trabalho 

extremamente qualificada, polivalente, com as legislações trabalhistas substancialmente 

fragilizadas, em situação de trabalho condicionado a subcontratos, temporários e precários. O 

projeto neoliberal surge enquanto uma contraposição ao estado de bem-estar social, que vale 

ressaltar, não se institui alicerçado em um projeto revolucionário, tendo seus primeiros suspiros 

nos Estudos Unidos e Inglaterra, e na América Latina, no Chile.  No Chile, o neoliberalismo 

deixou rastros como o desemprego massivo, corte nos gastos sociais sob a prerrogativa do livre 

mercado e da retração na intervenção do Estado, legislações trabalhistas frágeis e antisindicais, 

e um programa atenuante de privatização dos serviços públicos. As transformações operadas 

no mundo do trabalho foram legitimadas pelas políticas de ajuste recomendadas pelo Consenso 

de Washington, visualizadas como a grande saída para a crise dos anos 1970. As contradições 

impostas ao bojo das relações de poder entre os países centrais e os países da periferia do 

capitalismo são denominadas por Mota (2009) como Novo Imperialismo. A autora discorre que 

 

No novo imperialismo, a hegemonia vem sendo exercida pelos Estados Unidos, através 
do uso de estratégias que combinam coerção e consenso, pretendendo uma espécie 
de governo mundial que, ao situar a ideologia dos seus opositores, afirma a sua 
(ideologia) como universal. (MOTA, 2009, p. 10). 
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No novo imperialismo, os países da periferia estão subordinados aos interesses 

econômicos e políticos da classe dominante, no qual a soberania nacional é submetida aos 

mandos e desmandos do mercado financeiro internacional. O Estado Mínimo para contenção 

da crise é a prerrogativa utilizada para instrumentalização da instituição para fins privados, a 

exemplo, a distribuição desigual do fundo públicos, o qual acaba por ser “canalizado para a 

sustentação dos grandes capitais, em especial o capital financeiro, como no caso do socorro do 

Estado à quebra e saneamento dos bancos” (IAMAMOTO, 2011, p. 36). 

No Brasil, o processo de redefinição das bases produtivas tem início nos anos 80, do 

século passado, com a implementação de programas de qualidade, informatização da produção 

e métodos de gestão participativa, momento em que o país é integrado à ordem econômica 

mundial, sob égide do capital financeiro, orientado pelas políticas neoliberais, estas estratégicas 

para a acumulação de riqueza e reforma do Estado (MOTA, 2009). 

Com base nas repercussões das transformações do contexto sócio-histórico nas relações 

sociais, e as relações sociais constituindo-se enquanto tecido fulcral do Serviço Social, 

Iamamoto (2011) chama atenção para o profissional esteja atendo à contemporaneidade, no 

que se refere à decifração das particularidades da questão social nos âmbitos regionais, 

nacionais e municipais no confronto do cotidiano. Isto porque a 

 

A relação do exercício profissional com a instituição; os recursos orçamentários para 
os programas sociais (que sofrem profunda restrição em função dos ajustes 
estruturais), as políticas sociais atinentes ao campo do trabalho, a questão social etc., 
não podem ser encarados como componentes “externos” ao trabalho profissional, 
mas, ao contrário, contribuem para moldá-lo tanto material quanto socialmente 
(IAMAMOTO, 2011, p. 100). 

 

As determinações econômicas, políticas e ideoculturais repercutem no Serviço Social 

duplamente, seja pela condição de trabalho coletivo inserido na divisão social e técnica da 

profissão, seja por sua intervenção profissional se dá no âmbito do cotidiano e das relações 

sociais. 

Ademais, apreender a profissão centrada em seus muros é reiterar compreensões 

deterministas, desconexas do movimento real da sociabilidade, com repercussões de caráter 

doutrinário, fenomênico, quiçá, militantista e/ou tecnicista e/ou teoricista. Em consequência, 

para desvelar o perfil profissional e a inserção sócio-histórica do assistente social na gestão 
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social requer situar as tendências contemporâneas do mundo do trabalho e, por conseguinte, 

suas repercussões no Serviço Social. 

É sabido que o esteio sócio-histórico que engendrou as reflexões de Iamamoto (2011) e 

Mota (2009) concernentes a reestruturação produtiva não é o mesmo de hoje, embora tal 

processo seja determinante para situar o mundo do trabalho nos dias atuais. Os eventos que 

repercutem a realidade atual perpassam a crise de 2008, a Crise Sanitária deflagrada 

mundialmente no final de 2019, a Crise Climática e seus desdobramentos na realidade brasileira 

e mundial, e o processo de Uberização do Trabalho2. Na contramão de uma compreensão 

endógena do Serviço Social, apreender as múltiplas refrações da questão social requer a 

ultrapassagem da esfera da aparência, o que não é tarefa fácil. 

 

3 GESTÃO SOCIAL E PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO SOCIAL 

 

A gestão social é um processo de mediação que articula o poder público e as 

necessidades sociais dos diversos segmentos da população, visto que a gestão social se refere 

à "gestão de ações sociais públicas para o atendimento de necessidades e demandas dos 

cidadãos, no sentido de garantir os seus direitos por meio de políticas, programas, projetos e 

serviços sociais" (KAUCHAKJE, 2007, p.27 apud TORRES; LANZA, 2012). 

Contraditoriamente, a expressão gestão social ganhou notoriedade e relevância no 

contexto de reforma de Estado, amparado no pensamento neoliberal, quando a gestão social é 

deslocada da esfera público-estatal para a esfera privada, ou seja, intrinsicamente interligado 

ao processo de reestruturação produtiva. Silva (2010) problematiza que a gestão social, em 

contexto de desresponsabilização do Estado, é destituída da sua vinculação com as políticas 

públicas, sendo conduzida à condição de subsidiária dos negócios do âmbito privado.   

Para adentrar na conceituação e problematizações acerca de uma gestão aproximada 

do projeto ético-político do Serviço Social, é preciso situar as transformações no âmbito do 

Estado contextualizado em períodos de hegemonia do neoliberalismo. Behring (2003) adjetiva 

a natureza da contrarreforma do Estado brasileiro como destrutivo, antinacional, antipopular, 

 
2 Conceito introduzido por Ricardo Antunes que surge da derivação do nome da plataforma de transportes Uber, 
que desvela relações de trabalho substancialmente individualizadas, invisibilizadas e completamente 
desprotegidas do ponto de vista das legislações trabalhistas. 
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antidemocrático e regressivo pautada na lógica fiscal privatista. As alternativas para o trato das 

expressões da questão social são, neste contexto, privatistas, refilantropizadas, despolitizadas. 

Isto posto, a gestão social está no bojo dos conflitos de classe, e situada no seio da 

relação Estado – sociedade, se materializando enquanto gestão das demandas sociais dos 

sujeitos, conforme Kauchakje (2007) “[...] a gestão social é, em realidade, a gestão das 

demandas e necessidades dos cidadãos. A política social, os programas sociais, os projetos são 

não apenas canais dessas necessidades e demandas, mas também respostas a ela” (2012, p. 

208). Verifica-se, a partir das reflexões que a gestão social pública diz respeito ao 

gerenciamento a partir de projetos, oferta de bens e serviços voltados para as demandas dos 

mais variados setores da sociedade. Todavia, a gestão social no contexto neoliberal restringe-

se ao apelo ao chamado terceiro setor, ao voluntariado, às organizações da sociedade civil e ao 

mercado, em que preconiza a redução do papel social do Estado (SILVA, 2013). 

Neste sentindo, Carneiro e Menicucci (2013) argumentam que a gestão pública não se 

restringe as técnicas e normas operacionais, mas interpela objetivos, definição e articulação 

operativa, a partir de valores sociais. O que supõe um projeto societário, logo, uma direção 

social.  

O gestor, orientado por uma direção social, possui papel determinante na gerência de 

determinada política pública. Diante disso, Nogueira (1998, apud Behring, 1998) traça as 

características  que  circundam o trabalhador que tem sua atuação voltada para a coisa pública, 

a partir das seguintes ponderações: 1º) O senso comum alimentado pela mídia molda uma 

opinião pública negativa acerca do servidor público; 2º) Ceticismo e desânimo gerado em um 

ambiente propício a ausência de compromissos e alheamento com as questões referentes à 

coisa pública por parte dos servidores públicos. O autor completa que não existe uma política 

de recursos humanos no Estado Brasileiro que eleve o trabalhador público enquanto sujeito 

ativo na reforma democrática do Estado. Para Nogueira (1998, apud Behring, 1998), o 

trabalhador voltado para a coisa pública é um “difusor de estímulos favoráveis à 

democratização, à transparência governamental, à cidadania, à redefinição das relações entre 

governante e governado, Estado e sociedade civil”. Tal perfil é condizente com a direção social 

apontada pelas diretrizes curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social (ABEPSS) e pelo Código de Ética do Assistente Social. 

Nogueira (1998 apud Behring, 1998) discorre que os gestores sociais devem assumir 
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cariz de lideranças, especialistas capacitados para a pesquisa, a negociação, planejamento, 

execução, avaliação, capaz de aglutinar pessoas e interesses, capaz de mediar a partir de 

recursos políticos e administrativos. O assistente social, enquanto um gestor social vislumbra 

extrapolar as atribuições do trabalhador que lida com a coisa pública, sua atuação deve ser 

pautada majoritariamente por uma ética com vistas a uma nova sociabilidade, uma nova moral, 

e um novo homem. Silva (2010), ao analisar que a gestão social se opõe à good governance, 

que possui cariz ideológica pautada no projeto neoliberal, discorre que a gestão social 

 

Reconhece a crescente importância da gestão e manipulação de conhecimentos, que 
devem ser convertidos em capacidade de equacionamento de necessidades humanas, 
de modo a assegurar melhor qualidade de vida para todos. (SILVA, 2010, p. 52). 

 

Nesta direção, assegurar uma gestão social que propicie a melhor qualidade de vida para 

todos em tempos de contrarreforma do Estado e desmonte das políticas públicas é um grande 

desafio, e requer, dentro das limitações postas, uma postura contrária ao Estado Mínimo e de 

apreensão do objeto de trabalho em sua totalidade.  

Para uma gestão social condizente com o projeto ético-político da profissão, o assistente 

social deve apreender o objeto, a política pública e seu envolto, uma forma de entender o 

objeto 

 

[...] é a de que este pode ser construído pelos profissionais a partir das determinações 
decorrentes da correlação de forças entre conjuntura, contexto institucional, 
demandas apresentadas pelos usuários, demandas organizacionais e o projeto ético-
político construído pelos profissionais e pelos saberes produzidos pelo conjunto 
desses profissionais atuantes no Serviço Social. (TORRES E LANZA, 2012, p. 202). 

 

No âmbito da gestão das políticas públicas, a compreensão do exercício profissional do 

assistente social tem-se colocado enquanto uma exigência para a garantia de contextos 

democráticos na gestão social (TORREZ; LANZA, 2012). Segundo as autoras, a gestão das 

políticas públicas ocorre mediante a “operacionalização de programas, projetos sociais e 

serviços apensos às diversas esferas governamentais, cabendo a esses programas e serviços a 

materialização desse sistema de proteção social” (2012, p. 209). 

Um avanço importante no bojo da gestão social é papel desempenhado pelos 

assistentes sociais na gestão de políticas públicas. Nos dias atuais, “o assistente social é 
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chamado a ser planejador do processo da gestão, a executar a gestão das políticas sociais” 

(TORREZ; LANZA, 2012, p. 208). Entretanto, há décadas foi visto enquanto operador final dos 

serviços e ações sociais (NETTO, 2012). O que imprime avanços no que se refere ao 

reconhecimento do serviço social e dos assistentes sociais, indicando que a categoria, 

coletivamente, impõe a importância da profissão no fortalecimento das políticas públicas, 

espaços privilegiados da intervenção profissional. Tal imposição exige uma posição na gestão 

pública alinhada aos valores inscritos no projeto ético político do Serviço Social. 

Aos assistentes sociais que atuam na gestão social não é exigido o esforço no sentido 

criar uma nova premissa acerca do seu projeto ético político, mas reforçá-los, diante do 

contexto político-institucional, das aproximações a político-partidária da gestão do governo, e 

da conjuntura de contrarreforma e retirada de direitos, com vistas à defesa dos direitos 

humanos, da justiça, da liberdade, da democracia e demais valores inscritos no Código de Ética 

do Assistente Social, pois temos um 

 

projeto ético-político, que nos interpela e nos empurra para uma arena de combate 
pela crítica social, uma arena que requer de nós lucidez e consistência nas análises, 
refinamento nas pesquisas, consistência de propostas para exercer a gestão social 
coerentemente com esses valores. (SILVA, 2013, p. 220). 

 

Vale ressaltar que atuar de modo a reforçar o projeto ético-político profissional não 

impõe desconsiderar questões estruturais que independem do profissional, ao contrário, supõe 

visualizá-los numa perspectiva crítica e totalizante considerando as dimensões inerentes à 

profissão, bem como os valores consolidados no arcabouço jurídico-legal que resguarda a 

profissão, no sentido de reforçar na gestão de programas, políticas e projetos, uma direção 

social com vistas à uma nova sociabilidade, a fim de obstruir a denotação meramente 

administrativa da gestão social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se situar o Serviço Social e a Gestão Social no contexto neoliberal, no qual ao 

Estado é atribuído cariz de subordinação e subserviência aos interesses ideopolíticos e 

econômicos da burguesia nacional e internacional, com o advento do novo imperialismo. Tal 
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configuração redimensiona as Políticas Públicas, a atuação profissional do Assistente Social, e 

reverbera na Gestão Social. 

O período neoliberal ganhou força no Brasil e na América Latina nos anos 1990, e nos 

países centrais nos anos 1970. Esta perspectiva sócio-política-econômica é imposto após a crise 

da acumulação, momento em que o pacto fordista-keynesiano, isto posto, a debilidade desse 

modelo deu lugar ao casamento entre o neoliberalismo e o toyotismo. Nesse contexto, o trato 

para as múltiplas refrações da questão social ganha contornos privatistas, refilantropizadas e 

despolitizadas.  

Destarte, aos assistentes sociais que atuam na gestão das políticas públicas, programas 

e projetos sociais, é imperativo a defesa dos preceitos preconizados no projeto ético político do 

Serviço Social, distanciando-se da mera manipulação de técnicas e instrumentos da gestão 

gerencial e, portanto, na contramão do projeto neoliberal. 
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