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Resumo: Este trabalho pretende trazer reflexões sobre a gestão pública democrática, a 
burocracia enquanto uma ordem administrativa que materializa uma dominação e o 
exercício profissional do assistente social neste espaço sócio-ocupacional. A metodologia 
utilizada é a pesquisa bibliográfica. Como apontamentos conclusivos, destacamos que é 
necessário um Estado forte e uma burocracia estruturada para a expansão e 
aprofundamento de direitos na sociedade capitalista.  
 
Palavras-chave: Gestão Pública democrática; burocracia; Serviço Social.  
 
Abstract: This work intends to bring about reflections on democratic public management, 
bureaucracy as an administrative order that materializes a domination and the professional 
practice of the social worker in this socio-occupational space. The methodology used is 
bibliographic research. As conclusive notes, we emphasize that a strong state and a 
structured bureaucracy are necessary for the expansion and deepening of rights in capitalist 
society. 
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1. INTRODUÇÃO 
O presente trabalho busca fazer apontamentos ainda que breves sobre a gestão 

pública democrática e a burocracia enquanto ordem administrativa específica para 

materializar uma dominação. Após o seu entendimento teórico e conceitual, trago uma 

reflexão sobre as determinações centrais para uma administração pública democrática nos 

marcos do capitalismo, mas que contribua com a superação desta sociabilidade. Por fim, 

relaciono o exercício profissional do assistente social neste lócus de atuação, podendo estar 

ligado ao planejamento, à organização dos serviços, a direção e ao controle/avaliação de 

políticas públicas e a sua contribuição no processo de fortalecimento da universalização e 

aprofundamento de direitos. A metodologia consiste em pesquisa bibliográfica utilizando 
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textos que foram trabalhados na disciplina do mestrado intitulada: Gestão pública de 

políticas sociais, procurando relacioná-las, a fim de clarificar e possibilitar o desenvolvimento 

dos objetivos propostos neste trabalho. 

2. ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE A GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE 
CAPITALISTA 

Partindo da exposição do educador Vitor Paro (2000) em sua obra "Administração 

Escolar: introdução crítica", destacamos os elementos mais gerais que constituem a 

gestão/administração. Para este autor a administração esta presente em toda sociedade por 

se tratar de um esforço humano coletivo, sendo que a mesma refere-se a “utilização racional 

de recursos para a realização de fins determinados”, portanto somente o homem é capaz de 

“estabelecer livremente objetivos a serem cumpridos” (PARO, 2000, pág.18). Ou seja, diante 

da assertiva acima seria a finalidade que vai determinar os recursos que iremos utilizar na 

administração, sendo o elemento central que está posto a racionalidade.  A racionalidade 

nos indica que para viabilizar uma gestão pública democrática de políticas sociais que vise à 

expansão e a universalização dos direitos sociais é necessário que não utilizemos apenas a 

dimensão instrumental presente nos recursos, mas que os mesmos sejam voltados para a 

dimensão finalística proposta.  Essas duas dimensões, a saber, os recursos e os fins estão 

intrinsecamente relacionados, pois a 

adequação aos fins significa, primeiramente, que, dentre os meios 
disponíveis, há que selecionar aqueles que mais se prestam à atividade ou 
atividades a serem desenvolvidas com vistas a realização de tais fins. Além 
disso, como são múltiplos os usos a que eles geralmente se prestam, a 
combinação e o emprego dos recursos precisam estar permanentemente 
impregnados do objetivo a ser alcançado (PARO, 2006, págs.19 e 20). 
 

Partindo de formulações marxianas, o autor desenvolve a relação entre o caráter 

ontológico do trabalho e a administração, descrevendo os meios de trabalho envolvidos nas 

relações do homem com a natureza.  Os meios de trabalho consistem nos elementos 

materiais que o homem utiliza no seu processo de trabalho, bem como os recursos 

conceptuais (conhecimentos e técnicas) que ele acumulou ao longo dos anos. Portanto 

estes meios de trabalho precisam ser utilizados racionalmente para atingir os objetivos 

propostos, este campo é denominado pelo autor como a racionalização do trabalho.  

Entretanto, para atingir os objetivos determinados, existe também um esforço humano 

coletivo necessário a esse processo, o que podemos destacar como as relações que os 

homens estabelecem entre si para a sua efetivação (PARO, 2006).  

Ao longo do desenvolvimento da atividade administrativa para além dos recursos 

indispensáveis a este processo, é pertinente entender como a consciência se apresenta em 

toda e qualquer atividade humana.  A dinâmica da consciência é aqui entendida enquanto o 

conjunto de objetivações que tem como finalidade a criação, onde existe a possibilidade de 

realizar uma práxis criadora ou reiterativa. A práxis criadora acontece a partir da criação de 
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algo novo, da inovação do homem frente a determinadas situações e necessidades que 

possam surgir.  E a existência de uma práxis reiterativa, significa a reprodução de algo que 

já foi criado a partir da práxis criadora.  Porém para além deste viés positivo, “seus aspectos 

negativo aparecem, todavia, quando sua ocorrência se dá de maneira a barrar as 

possibilidades de novas criações” (PARO, 2006, pág.27).  Todavia, o fato de ser uma práxis 

criadora ou reiterativa não significa que uma possua mais consciência que a outra, sendo a 

mesma envolvida nestes dois processos, o que podemos aferir é a potencialidade maior de 

consciência que encontramos na práxis criadora.  

A práxis reiterativa é algo necessário à administração, o problema é o seu uso 

repetitivo ao excesso, o que o autor chama de práxis burocratizada, onde não se tem mais a 

consciência deste processo, há uma repetição sem refletir a sua adequação. Partindo do 

entendimento que em ambas as práxis existem um grau de consciência, podemos 

simplesmente utilizar os recursos para atender as demandas imediatas sem a clareza de 

como elas surgem e as relações que as permeiam, corroborando para uma prática 

administrativa espontânea, ou uma administração reflexiva “além da consciência prática, 

representada pela utilização racional dos recursos, o sujeito (individual ou coletivo) se acha 

consciente da racionalidade do processo e da participação nele de sua consciência” (PARO, 

2006, pág.29). 

A partir dessas formulações desenvolvidas por Paro (2006) é possível pensar na 

administração em uma sociedade capitalista a partir dos seus traços gerais.  A 

administração capitalista2 tem por finalidade viabilizar a apropriação privada da riqueza 

socialmente produzida através da extração da mais-valia. Os recursos necessários para a 

efetivação deste objetivo requer uma sociedade dividida em classes e a presença do 

Estado- como a expressão de dominação de classes.  É necessário a presença do Estado e 

todo o seu aparato para viabilizar as condições políticas, ideológicas e culturais funcionais a 

produção e a reprodução do processo de exploração.  Deste modo “a burocracia responde a 

uma dada organização social que supõe a existência de dominados e dominantes, social e 

economicamente falando, ou seja, uma sociedade que não comporta a radicalização e o 

aprofundamento de direitos” (SOUZA FILHO, 2011, p.41). 

Para materializar a dominação do Estado, temos a burocracia enquanto ordem 

administrativa específica da sociedade erguida pelo capital.  A burocracia ao materializar os 
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  Vitor Paro na sua obra: Administração escolar, precisamente no capítulo II, desenvolve 
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racional dos recursos, ao visar tal fim, concorre para atender não as interesses da população de 
modo geral, mas aos interesses daquela parcela da população detentora dos meios de produção; não 
ao interesse do homem, pensado em sentido genérico e universal, mas ao de alguns homens 
historicamente determinados, pertencentes à classe dos que tem o privilégio de possuir em suas 
mãos o poder econômico (PARO, 2000, p.54)”. 
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interesses da classe burguesa, atende alguns interesses das classes dominadas, refletindo 

a sua contradição. De acordo com Souza Filho (2011, p.41-42), 

 [...] a burocracia, como um dos elementos de materialidade do Estado 
expressa também as contradições da sociedade de classes que exige a 
existência do Estado como estrutura de dominação política. Portanto, a 
burocracia apresenta-se como uma das mediações entre o Estado e as 
classes sociais, visando à manutenção da ordem. Nesses termos, a 
existência da burocracia está vinculada ao Estado e, por conseguinte, à 
dominação de classe. Entretanto, (...) a burocracia como expressão do 
Estado capitalista, ou seja, uma sociedade dividida em classes,deve atuar 
administrando interesses antagônicos para manter a ordem e, nesse 
sentido, tem que atender a interesses das classes dominadas [...]. 

 Importante ressaltar que a burocracia irá se concretizar no âmbito da produção 

social e também na reprodução social, porém com elementos particulares devido à área que 

está estruturada na sociedade, mantendo os seus traços comuns.  

Diferentemente da compreensão dos autores marxistas, mais precisamente Souza 

Filho (2011), obra de referência que nos permite compreender os limites e possibilidades da 

burocracia para a efetivação de uma gestão pública democrática, temos a obra de Hegel 

intitulada: “PRINCIPIOS DA FILOSOFIA DO DIREITO” que discorre sobre a burocracia 

como classe universal. 

Ao retratar o Estado, Hegel (1997) diz que a sua finalidade é o bem, ou seja, a 

realização máxima de uma sociedade consiste na construção do bem. O bem para este 

autor é entendido como a liberdade em seu sentido universal, porém não se pode descartar 

a liberdade em sua singularidade, por sua vez essa liberdade está relacionada à vontade do 

indivíduo frente ao que deseja, o que torna a posse um elemento que vem materializar essa 

vontade, ou seja, a propriedade privada. Percebam que para Hegel a propriedade privada 

não é a origem da desigualdade, mas sim o elemento que materializa a liberdade. 

Diante disso, para Hegel (1997) garantir a propriedade privada é uma condição para 

realizar a liberdade em seu sentido singular, haja vista que o bem de todos não se realiza 

sem essa garantia. O Estado para este autor se expressa na família e na sociedade civil 

(através do reino das necessidades). Na sociedade civil estão presentes as corporações; a 

administração, o sistema jurídico, definindo o que ele denomina de reino das necessidades. 

É no bojo da sociedade civil o espaço propicio a apropriação da dimensão universal do bem 

presente no Estado.  

É através do poder executivo e as sua funções que vamos ter uma estrutura 

administrativa que materialize o interesse geral, a saber, a burocracia.  Ou seja, Hegel 

(1997) parte da compreensão que a burocracia é uma classe universal, “ou, mais 

precisamente, a que se consagra ao serviço do governo, tem no universal o fim da sua 

atividade essencial” (HEGEL, 1997, p.279), com capacidade de discernir quais os interesses 

gerais e através de suas ações materializá-la na sociedade. Recorrendo a própria obra do 

autor para fundamentar nossa argumentação, significa que  
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o serviço do Estado exige o sacrifício das satisfações individuais, e 
arbitrárias, das finalidades subjetivas, mas reconhece o direito de, no 
cumprimento do dever, e só nele, obter tais satisfações. Aí reside, neste 
aspecto, aquela união do interesse particular e do interesse geral que 
constitui o princípio do Estado e lhe dá a sua solidez interior. (HEGEL, 1997, 
p.270)  

 
Contrapondo a concepção de Hegel (1997) que a burocracia é uma classe universal, 

entendemos que a burocracia por ser uma estrutura presente no Estado e por materializá-lo, 

possui um caráter contraditório ao administrar interesses antagônicos, sendo assim ela 

atende aos interesses das classes dominantes a fim de manter a sociedade capitalista e a 

exploração da força de trabalho para a extração da mais-valia, mas atende a alguns 

interesses das classes dominadas como a concessão de alguns direitos trabalhistas, civis e 

sociais. O atendimento a certas demandas da classe trabalhadora acontece devido à 

possibilidade de contradição permeável na administração pública, é essa contradição que 

nos permite ter traços democráticos em certos momentos e espaços, o que não significa que 

teremos uma administração pública democrática devido a essa contradição, uma vez que 

não podemos perder de vista que a burocracia é uma estrutura típica e funcional ao 

capitalismo. 

A partir do entendimento que a burocracia materializa a dominação do Estado na 

sociedade capitalista, recorremos à obra de Max weber (1982) intitulada: “Economia e 

sociedade”, fazendo a devida crítica posteriormente, mas reconhecendo que o autor 

desenvolveu elementos que também nos permite a compreensão do fenômeno burocrático.  

Weber (1982) caracteriza a dominação como uma relação de mando/ obediência, sendo 

necessária uma ordem administrativa para materializá-la.  Ao longo da sua obra, o autor 

estabelece que existem três tipos puros de dominação legítimas:  dominação racional legal,  

dominação tradicional e a dominação carismática3.   

A dominação racional legal é fundada em elementos da racionalidade que faz com 

que o homem obedeça a leis, regras e normas. Neste caso a dominação é exercida através 

de um conjunto de normas, leis, regras e etc. Ou seja, “obedece-se não a pessoa em virtude 

de seu direito próprio, mas a regra estatuída, que estabelece ao mesmo tempo a quem e em 

que medida se deve obedecer” (WEBER, 1982, pág.129). O conjunto do quadro 

administrativo é composto por funcionários, os quais 

1. são pessoalmente livres; obedecem somente as obrigações objetivas de 
seu cargo. 
 2. são nomeados (e não eleitos) numa hierarquia rigorosa dos cargos; 
3. tem competências funcionais fixas; 

                                                 
3
 O autor em uma nota de rodapé esclarece que as três definições de existência da dominação são 

três tipo ideais, ou seja, é um conceito, algo construído mentalmente pelo autor para ser aplicado na 
realidade a fim de viabilizar o conhecimento sobre a mesma.  
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4. em virtude de um contrato, portanto, (em princípio) sobre a base de livre 
seleção segundo 
 5. a qualificação profissional- no caso mais racional: qualificação verificada 
mediante prova e certificada por diploma; 
6. são remunerados com salários fixos em dinheiro, na maioria dos casos 
com direito a aposentadoria; em certas circunstanciais (especialmente em 
empresas privadas), podem ser demitidos pelo patrão, porém sempre 
podem demitir-se por sua vez; seu salário está escalonado, em primeiro 
lugar, segundo a posição na hierarquia e, além disso, segundo a 
responsabilidade do cargo e o princípio da correspondência a posição social 
(capítulo IV); 
7. exercem seu cargo como profissão única ou principal; 
8. tem a perspectiva de uma carreira: “progresso” por tempo de serviço ou 
eficiência, ou ambas as coisas, dependendo do critério dos superiores; 
9. trabalham em “separação absoluta dos meios administrativos” e sem 
apropriação do cargo; 
10.estão submetidos a um sistema rigoroso e homogêneo de disciplina e 
controle do serviço. (WEBER, 1999, p.144) 

   
Na dominação tradicional ou patriarcal a relação de mando/obediência é pautada em 

costumes e na tradição, sendo que o caráter racional não se faz presente nesta ordem 

administrativa. A ordem administrativa para realizar este tipo de dominação acontece 

através da confiança, da fidelidade do servidor ao senhor para reproduzir os costumes e 

tradições.  Em relação ao quadro administrativo típico podemos ter: 

a)pessoas tradicionalmente ligadas ao senhor, por vínculos de piedade 
(“recrutamento patrimonial”)b) membros do clã; c) escravos, d) funcionários 
domésticos dependentes, particularmente “ministeriais”; e) clientes; f) 
colonos  g) libertados  h) recrutamento extrapatrimonial em virtude de 
relações pessoais de confiança (“favoritos independentes  de todas as 
espécies ou por pacto de fidelidade com o senhor legitimado e, por fim 
funcionários livres que entram na relação de piedade para com o senhor. 
(WEBER, 1999, p.148 e 149) 

  

E por fim a dominação carismática fundada nas características pessoais de um 

indivíduo, nos seus atributos que possibilitam imprimir uma dominação. Weber (1982) 

sinaliza que este tipo de dominação é mais frágil em relação às demais por ser uma ordem 

administrativa baseada no carisma de seus servidores.  

Se analisarmos com maior atenção a definição de Weber sobre a dominação é 

notório que ele não explicita a exploração de uma classe sobre a outra, ela é entendida 

enquanto “probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas (ou todas) dentro 

de determinado grupo de pessoas” (WEBER, 1999, p.139), ou seja, o autor conforme 

mencionado anteriormente detêm a sua análise na relação de mando/obediência e também 

não explicita a relação entre os recursos e os fins que estes atendem, podendo vir a atender 

determinadas demandas da classe dominada.  É pertinente ressaltar que  

[...] diferentemente de Weber, Marx enfoca a questão da dominação na 
sociedade não pelo caráter de “obediência” que ela evoca, mas pelo caráter 
político e econômico de classe que ela possui. Por outro lado, convém 
também ressaltar que Marx não despreza ou minimiza a dominação 
enquanto relação de mando-obediência, exercida pela burocracia, haja vista 
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a sua valorização da experiência da administração da Comuna de Paris. (...) 
Ou seja, apesar da questão central da dominação está vinculada à questão 
da classe e sua superação depender da “libertação econômica do trabalho”, 
Marx analisa positivamente a estrutura de gestão da Comuna na medida em 
que ela procura enfrentar a dominação estabelecida na relação mando- 
obediência presente na organização burocrática, a partir da estruturação da 
administração, realizada através de mecanismo democráticos (SOUZA 
FILHO, 2011, p.44). 

Retomando o pensamento de Weber, temos uma estrutura formal e um quadro 

administrativo que expressam a racionalidade da burocracia.  A estrutura formal remete a 

impessoalidade nos procedimentos, dedicação exclusiva, mecanização rigorosa; e o quadro 

administrativo rege sobre os funcionários e as suas competências, possuem direito ao 

cargo, plano de carreira, são remunerados em dinheiro os meios de trabalho não são de sua 

posse, devem cumprir obrigações específicas, etc. Esses elementos viabilizam uma 

autonomia relativa da burocracia, por exemplo, no que tange a seleção de funcionários 

públicos uma vez que os profissionais aptos a ocuparem os cargos nem sempre vão 

coadunar com a perspectiva de dominação, ou seja, este é um elemento capaz de 

potencializar a autonomia relativa e tensionar a burocracia.  

Gramsci (2000) ao escrever sobre a autonomia relativa da burocracia explicita que a 

seleção de profissionais via concurso público pode propiciar o ingresso de diferentes 

profissionais com valores políticos distintos que não necessariamente estejam voltados para 

a manutenção de um projeto político de dominação. (SOUZA FILHO; GURGEL, 2016). 

 Outro bom exemplo que elucida a autonomia relativa pode ser encontrado nos 

recursos e as finalidades.  Embora os recursos possuam uma finalidade pré-estabelecida, 

existe a possibilidade de vinculá-los a uma outra orientação finalística.  

Em suma, de acordo com a linha argumentativa de Souza Filho (2011) uma gestão 

pública de políticas sociais em uma perspectiva de universalização e expansão de direitos 

que está afinada com o nosso projeto ético-político, deve pensar em como fortalecer a 

burocracia em sua dimensão racional através da estrutura formal e do quadro administrativo 

para ampliar os espaços de contradição. Essas estruturas que expressam a racionalidade 

da burocracia e nos permitem uma mecanização rigorosa, um quadro administrativo com 

direito ao cargo viabilizam uma autonomia relativa que combinados ao controle social 

(participação da população) e ao controle público (ministério público, tribunal de contas) 

permitem a organização de uma gestão pública democrática.  A alternativa que corrobora 

para uma democratização da gestão pública 

 

deve ser a de fortalecer a estrutura burocrática do Estado para além dos 
centros estratégicos, buscando aproveitar o ―caráter racional‖ da 
burocracia, por um lado, como forma de ampliar os espaços para propostas 
efetivas, eficientes e eficazes, comprometidas com os dominados, que 
viabilizem melhorias imediatas nas condições de vida da população e, por 
outro, como mecanismo para contribuir com a formação de um quadro 
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administrativo que tenha condições de colocar-se a serviço da classe 
trabalhadora. Simultaneamente, é fundamental propor o aprofundamento de 
mecanismos de democratização para combater a tendência 
autoreferenciada da burocracia e sua paralisia/reação a mudanças 
(NOGUEIRA, 1998: 260-261), criando maior controle social e controle 
público (SOARES, 2003), como forma de propiciar transparência e fragilizar 
a direção hegemônica, criando, dessa forma, condições para o 

fortalecimento de ações contra-hegemônicas. (SOUZA FILHO, 2006, 
pág.110-111) 

 

Nesse sentido para o desenvolvimento de políticas públicas universais é necessário 

uma política econômica favorável à redução das desigualdades sociais com recursos 

disponíveis para o investimento na área social e uma burocracia estruturada que se refere a 

funcionários capacitados para exercerem suas funções, condições de trabalho, regras e 

normas especificas que visem atender a todos sem distinção; porém com todos os cuidados 

e precauções para que o excesso de formalidades não venha a prejudicar a expansão dos 

direitos sociais (SOUZA FILHO, 2011). 

 Como vimos à ênfase ao longo deste trabalho é de que a burocracia não é uma 

saída democrática devido a sua expressão da dominação, todavia em uma sociedade de 

classes para universalizar direitos, e atender minimamente os interesses da classe 

dominada é preciso uma ordem administrativa “como espinha dorsal a racionalidade 

burocrática, pois ela possibilita, como vimos, a construção contra-hegemônica” (SOUZA 

FILHO, 2006, pág.111).  

2.1 Gestão social e a atuação profissional do assistente social 
É imprescindível que o assistente social possua uma compreensão acerca da gestão 

social de políticas sociais e programas, uma vez que este é um espaço de atuação 

profissional, espaço que é permeado por contradições que podem vir a possibilitar a 

universalização e o aprofundamento de direitos a partir de uma perspectiva democrática.  

Acredito e defendo que diante de todo o nosso arcabouço teórico-metodológico, técnico-

operativo e ético-político, somos profissionais aptos para ocupar cargos no âmbito da gestão 

social, desde que, os profissionais vislumbrem os limites e possibilidades de atuação 

profissional. 

Neste espaço de atuação profissional, o nosso exercício profissional pode ser na 

formulação, execução e controle das políticas sociais, sendo que as nossas ações 

profissionais podem vir a contribuir para a democratização dos espaços públicos que 

operacionalizam tais políticas, a socialização de informações, o incentivo a participação da 

população nos espaços de controle social, um diálogo com os usuários dos serviços com os 

quais estamos implementando, etc. Ou seja, existem possibilidades de atuação que estão 

afinadas com o nosso projeto ético-político e com a defesa de uma sociedade mais 

igualitária, justa, sem opressão e dominação.   No entanto, sabemos que para atuar na 
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gestão de políticas sociais a partir dessa perspectiva crítica, orientada pelo projeto ético-

político existem alguns limites e até mesmo desafios.  

Primeiramente, porque conforme Souza Filho (2011) esclarece, na história brasileira, 

a gestão pública desde o seu início foi pensada e organizada para atender aos interesses 

das classes dominantes, de modo que a universalização dos direitos não se fez presente 

como uma orientação finalística.  Além deste aspecto, não temos de fato uma sintonia entre 

a política econômica e as políticas sociais.  Este é um elemento bem claro se pensarmos na 

atualidade, contexto marcado pela retração e perda dos direitos sociais conquistados pelo 

conjunto da classe trabalhadora.  

A realização dessa perspectiva de gestão ocorre em um contexto 
econômico, político, social e cultural adverso, marcado pela ofensiva do 
capital e pelo retrocesso das dinâmicas sociopolíticas e dos ideários que 
possibilitaram, durante, a “era de ouro” do capitalismo, certos avanços 
políticos e sociais para as classes subalternas, em determinadas regiões. 
Nesse cenário adverso, atuar pautando-se na perspectiva democrática de 
gestão é sem dúvida, remar contra a corrente (SOUZA FILHO; GURGEL, 
2016, pág. 198).  
 

Nogueira (1998), diz haver um “cenário de incertezas”, com muitas mudanças que vão 

se acumulando, e acompanham a dinâmica societal, com novas tecnologias e inovações 

socioculturais, o que repercutem em diversos setores, impondo padrões de trabalho e de 

trabalhador, a complexidade moderna junta-se com a pobreza e exclusão, que a cada dia se 

intensificam e se expandem rapidamente, apresentando um aprofundamento principalmente 

a partir da década de 1990, com a ofensiva   neoliberal, adotada pelo Estado brasileiro, e  

uma de suas ações principais, está no enfraquecimento do Estado em relação às políticas 

sociais e o fortalecimento do mercado. 

Mediante este contexto, o autor traz a idéia de um “profissional de articulação” com 

perspectiva estratégica, cooperativa, democrática, participativa, solidária que seria ao 

contrário da atuação de um gestor caracterizado como chefes-que-não-lideram4; que mesmo 

rebatidos por várias exigências e pelo desgaste nos contextos nos quais se insere, desafia a 

sua ação profissional, que mesmo diante de limites, busca atividades de outra qualidade, 

direcionada para busca da universalização de direitos, como práticas reflexivas e não 

burocratizadas, buscando constantemente capacitação teórica e técnica para fazer frente, 

                                                 
4
 Terminologia utilizada por Marco Aurélio Nogueira (2004, págs.214 e 215), onde o autor caracteriza 

este tipo de gestores como aquele que mantêm as rotinas já estabelecidas, opacas e sem brilho, que 
se rendem as condições de dificuldades e que não questionam a situação posta. No entanto, 
possuem especificidades e se interagem de forma distinta de acordo com as organizações que 
atuam. Sendo assim, o autor estabelece que existem três tipos de chefes que não-lideram : o primeiro 
são chefes que não questionam  absolutamente nada, preservando as  rotinas e normas já 
existentes. O segundo tipo se remete aos chefes que gostam de inovação, mas que não se 
preocupam com os resultados, como se a inovação por si só basta. E o terceiro tipo se preocupa em 
quebrar a burocracia e ser gerencial.  
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de forma mais qualificada, as demandas e exigências postas no seu cotidiano. O autor, fala 

em seu texto sobre o gestor que necessitamos atualmente: 

O gestor que se necessita hoje, em suma, precisa ser um profissional de 
articulação, competente para negociar com os atores mais desagregados e 
fragmentados, mais carentes solicitantes, mais excluídos e mais cientes de 
seus direitos. E seu trabalho terá tanto mais relevo quanto mais colaborar 
para que se rompa categoricamente o hiato entre técnica e política, quanto 
mais ajudar a desmontar a imagem da técnica e política neutra autônoma, 
fatal e invencível, quanto mais compreender que as soluções por ele 
buscadas de um devir coletivo complexo. (NOGUEIRA, 1998, pág. 190) 

 

De acordo com Nogueira (1998), os gestores sociais devem se converter em 

lideranças capazes de atuar na administração pública de forma a ampliar as decisões em 

torno de um projeto democrático de sociedade e de gestão. Nesse sentido as políticas 

públicas, a gestão social, e a concepção de atendimento devem ser e estar orientadas numa 

perspectiva de universalização e aprofundamentos de direitos, aspecto este que distingue 

uma administração pública democrática de uma administração gerencial, pautada no 

mercado e com ações tecnicistas. 

Conforme mencionado anteriormente, existem limites que permeiam o exercício 

profissional do assistente social na gestão social, porém não podemos incorrer no erro de 

ter uma compreensão fatalista, nos detendo apenas nos limites existentes ou que a 

burocracia é uma ordem administrativa que materializa uma dominação e, portanto não há 

possibilidades de contribuir para uma gestão que assuma perspectiva de universalização e 

aprofundamento de direitos. Estaríamos deste modo esquecendo o caráter contraditório do 

Estado e da burocracia.  No entanto, não se trata de um entendimento messiânico, onde nós 

–assistentes sociais- seremos capazes de dar resolutividade a todas as demandas e 

requisições da população usuária; ou até mesmo, considerar que no nível da gestão de 

políticas sociais estão presentes apenas traços democráticos.  

3. APONTAMENTOS CONCLUSIVOS 
 Ao longo deste trabalho procuramos desenvolver alguns aspectos teóricos que 

envolvem a gestão de políticas sociais em uma sociedade capitalista.  Para tal finalidade foi 

necessário esclarecer que as políticas sociais são materializadas a partir de uma estrutura 

específica de gestão.  Na sociedade capitalista temos uma administração cuja finalidade é o 

lucro através da apropriação privada da riqueza socialmente produzida através da extração 

da mais-valia e a burocracia como ordem administrativa para materializar essa dominação.  

Posteriormente nosso esforço concentrou-se em especificar que o assistente social 

pode atuar nos espaços de formulação, gestão e execução de políticas sociais de forma a 

contribuir com o processo de universalização dos direitos sociais, bem como a consolidação 

dos princípios e valores que norteiam o nosso Projeto Ético-Político a partir de uma 

perspectiva de gestão pública democrática.  
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Para o desenvolvimento de uma gestão pública democrática, conforme Souza Filho, 

é imprescindível um Estado forte voltado para a área social e uma burocracia estruturada, 

elementos estes que foram trabalhados anteriormente. Aliados a esses elementos, 

concordamos com o autor, quando o mesmo elenca, quatro princípios que considera central 

para orientar e organizar a administração pública, com o objetivo de viabilizar uma gestão 

democrática.  

O primeiro elemento é a sintonia entre a política econômica e as políticas sociais, de 

modo que tenhamos uma política econômica favorável ao desenvolvimento de políticas 

sociais e que permita a expansão e aprofundamentos dos direitos sociais nos marcos de 

uma sociedade capitalista.  O segundo elemento refere-se ao binômio descentralização-

participação, ou seja, não se trata apenas de transferências de ações a nível Estadual ou 

municipal, mas recursos financeiros e demais aportes necessários para a efetivação das 

políticas sociais (SOUZA FILHO, 2011). 

O terceiro componente é a articulação do poder público com as organizações da 

sociedade civil através do controle social e público das ações que estão sendo 

desenvolvidas no âmbito das políticas sociais.   Especificamente sobre o controle na 

formulação e execução de políticas sociais, é pertinente pensar em desenvolver ações que 

visem esclarecer os usuários sobre a importância que possuem neste processo. 

Concordamos com Nogueira (2005), quando ele nos diz que é preciso mais do que apenas 

a participação dos usuários, e sim as devidas condições para que essa aconteça. 

A participação não reforma por si só. Sem complementos culturais, técnicos 
e administrativos adequados, representa apenas um vir-a-ser abstrato e não 
tem como produzir mudanças efetivas no modo de gerir recursos públicos, 
de definir políticas ou de organizar serviços. (NOGUEIRA, 2005, pág.148). 

Por fim, o último elemento a ser trabalhado pelo autor que compõem a organização 

da administração pública em uma perspectiva democrática é a luta por poder no campo das 

políticas sociais.  Alguns profissionais que atuam com políticas sociais não reconhecem os 

projetos políticos que estão em disputa e que ocasionam limites para a consolidação de uma 

gestão pública democrática.  O fato de atuar com políticas sociais não quer dizer que as 

ações dos gestores e demais profissionais estão em sintonia com a defesa de um projeto 

democrático, voltado aos interesses da classe trabalhadora (SOUZA FILHO, 2011). 

Em virtude dos elementos apontados ao longo deste trabalho, entendemos que além 

de um Estado forte para a área social e uma burocracia estruturada, o gestor tem um papel 

muito importante em defesa de uma gestão pública democrática. Para isso, é necessário ter 

competência teórico-metodológica; ético-político e técnico- operativa; ter domínio e 

conhecimento da tecnologia para que possamos usá-la de acordo com a orientação 

finalística proposta; e negar e conservar a burocracia e os seus aspectos, de modo que não 
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percamos de vista que o nosso horizonte é uma sociedade de classes, mas entendendo que 

a dimensão racional da burocracia e a sua contradição pode vir a expandir direitos sociais.  
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