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Resumo: O presente artigo surge da vivência como secretária municipal da assistência 

social no período compreendido de 2011 a 2015, que só aprofundou a inquietação do 

exercício profissional, suas competências e atribuições, bem como permitiu experienciar as 

suas novas requisições de atuação. A profissão de Serviço Social está em constante 

movimento, assim como toda a sociedade. Nesse movimento torna-se um desafio coletivo 

da categoria buscar respostas às demandas que nos são impostas, sempre visando 

discernir quais requisições de fato se referem ao Serviço Social, portanto competem à 

profissão, seja no papel de gestor ou de técnico. 
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Abstract: The present article arises from living as municipal secretary of social assistance in 

the period from 2011 to 2015, which only deepened the restlessness of the professional 

exercise its competencies and attributions, as well as allowed to experience their new 

requests for action. The profession of Social Work is in constant movement, as is the whole 

society. In this movement it becomes a collective challenge of the category to seek answers 

to the demands that are imposed on us, always aiming to discern which requisitions actually 

refer to Social Work, so they compete for the profession, be it in the role of manager or 

technician. 
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Dentre as novas requisições do Serviço Social está uma a qual pretendemos 

nos ater, que diz respeito à Gestão, sendo cada vez mais recorrente a requisição de 

assistentes sociais para atuar na Gestão das Políticas Públicas, em particular com maior 

incidência na política de Assistência Social. 

Aqui inicia uma de nossas inquietações, por vezes a própria categoria tem um 

olhar enviesado sobre essa atribuição, ou melhor dizendo, durante a nossa formação 

acadêmica já existe um certo distanciamento por parte dos discentes de que essa é uma 

atribuição do assistente social. Causando a falsa sensação de que atuar no papel de gestor 

(a) nos afastasse de ser assistente social. 

Aqui, em absoluto discutimos sobre essa competência da profissão, mas sim 

de certo melindre vivenciado no cotidiano, quando se atua nessa posição. A proposta é 

construir um paralelo com o cotidiano do exercício profissional do assistente social. 

Revisitando o texto de Matos (2015) que discorre sobre os impasses vivenciados no dia a 

dia do trabalho profissional tornando-se cada vez mais recorrente neste contexto 

contemporâneo, o fato dos empregadores ao requisitarem o profissional do Serviço Social 

buscarem ditar como, e de que forma devem trabalhar esses profissionais.  

No nosso entendimento este é o primeiro ponto estritamente semelhante 

entre as instituições que contratam assistentes sociais para atuação e ou gestores com 

formação em Serviço Social. 

Outro fator que aproxima essa relação, ora é sabido que somos profissionais 

preparados por formação para atuar nas políticas públicas, temos o entendimento da 

importância da atuação em rede e a articulação como palavra chave para o fazer 

profissional, incorporado a isso temos desenvolvido uma visão voltada a participação, com a 

leitura de realidade como premissa, que em outras palavras seria a capacidade de análise 

da conjuntura. Como se o já expresso não fosse suficiente, nossa formação nos conduz a 

um estudo aprofundado sobre Estado. Assim, os elementos mencionados pode-se dizer que 

não só nos qualificam como também nos conferem um diferencial para atuação em políticas 

púbicas.  

Quando mencionamos algumas qualificações que podem nos conferir maior 

qualidade na gestão falamos justamente da formação voltada para a participação que nos 

leva a ter maior aproximação com o formato de gestão participativa.  Mas aqui não podemos 

ser ingênuos e pensar que todo assistente social gestor fará uma gestão participativa, até 

porque há sempre limitadores como apresentaremos a seguir: 

1. Pensar a Gestão Participativa 

Discorremos brevemente o que entendemos por Gestão participativa, seu 

primeiro indicativo está na própria CF/88, que apresenta um novo modelo de Estado, sendo 
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este: Estado Democrático que pressupõe exercício de direitos sociais e individuais, 

liberdade, segurança, igualdade. Trazendo a tona as necessidades de democratização da 

própria sociedade devendo esta ser fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na 

harmonia social.  

Contudo, conforme aponta (COLIN, 2008) 

O conservadorismo do pensamento social brasileiro nos legou uma 
concepção autoritária de democracia, caracterizada, principalmente, como 
um instrumento de dominação para a manutenção do poder político, 
econômico e das relações sociais no seio das elites que se reordenam para 
adequação aos diferentes momentos históricos. 

 
Assim, o reordenamento de fato na implantação da CF/88 estava pautado nos 

ideais neoliberais; e com ele a descentralização; a privatização; e a gestão democrática. 

Portanto, transitar entre a gestão democrática e as tradicionais formas de fazer gestão é um 

limiar muito tênue, se considerarmos ainda que o próprio modelo de gestão deriva de outra 

área do conhecimento e com isso vem carregado do ranço do conservadoismo, no mínimo, 

intensificam o desafio.  

Pensando a gestão como a utilização racional de recursos para a realização 

de determinados fins como trazem Souza e Gurgel (2016), apresentamos suas funções 

gerenciais essênciais a esse processo, que são: organização, direção, planejamento e 

controle. Os autores referem que essas funções estão intrinsicamente relacionadas, sendo a 

sua inter-relação permanente e dinâmica, e ainda responsáveis pela qualificação e 

determinação do processo de gestão, contudo, resguardando cada uma sua particularidade.  

Mas, quando pensamos nessas funções que são originariamente retiradas de 

outra área do conhecimento, como já pontuado, devemos nos ater que essas funções foram 

criadas em uma lógica positivista voltada à extração de mais resultado, leia-se mais lucro. 

Sendo completamente diferente seu objetivo quando se pensa a gestão de 

políticas públicas na esfera social, nesse aspecto é que consideramos a linha tênue, pois, 

quando trazidos ao nosso universo de atuação devem ser apreendidos sob a luz do nosso 

projeto ético político tornando nossa ação mais quaficada e legitimada. 

Souza e Gurgel (2016) nos indicam que a gestão democrática dentro e fora 

das organizações, aqui leia-se Estado e sociedade está no curso de uma reforma 

intelectual, assim, apontam os autores  

“A força, as razões administrativas e a exigência de produtividade não são, 

de modo algum, o melhor caminho para se chegar a formas solidárias e 

democráticas de sociabilidade ou a novos pactos de convivência. Dirigir 

ficou muito mais importante que dominar.” (SOUZA E GURGEL, 2016, 

p.209). 
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Imbuidos, desse breve conceito da gestão democrática, partimos para a 

caracterização da realidade vivida na gestão e de um breve comparativo com o material 

pesquisado com intuito de apoiar nosso relato de experiência, e que traz a implantação do 

SUAS nos municípios brasileiros, que em nosso entendimento vem ao encontro do tema 

gestão. 

 

2. Problematizando a realidade vivida na experiência profissional a luz de 
dificuldades vivenciadas na maior parte dos municípios de pequeno porte. 

 
     Conscientes do termo gestão democrática e suas implicações, passamos a 

tentativa de problematizar o cotidiano. Sabemos através da literatura que trata sobre a 

temática políticas sociais no Brasil e da prática profissional, que historicamente estas 

políticas têm se caracterizado por sua pouca efetividade social e ainda por sua 

subordinação a interesses econômicos dominantes, revelando uma incapacidade de 

interferir no perfil de desigualdade e pobreza que caracteriza a sociedade brasileira. 

(COUTO, YAZBEK E RAICHELIS, 2014), concordamos com as autoras quando salientam 

que no caso da Assistência Social isso é ainda mais evidenciado, a partir da cultura 

idealizada para essa área de intervenção que é a da não política. 

Quando usamos a expressão não política estamos nos remetendo a fala da 

herança conservadora, que tende a desvalorizar e subalternizar os sujeitos como bem 

caracterizou (YAZBEK, 2010) quando afirma que “o acesso às políticas assistenciais 

pautava-se pela qualidade do destituído, pela negação da condição de sujeito de direitos, 

incorporando o conceito de subalternidade”.  Essa herança que até os dias atuais é quase 

que um parâmetro universal, torna ainda mais complexa à efetivação dessa política exigindo 

dos seus atores a difícil tarefa de quebrar esse paradigma, sem dúvida essa herança 

impacta fortemente na execução e na gestão das políticas públicas. 

Contudo, não se pode negar que a CF/88, e a própria Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS/93), trouxeram a tona o campo dos direitos,  

[...] campo dos direitos, da universalização dos acessos e da 
responsabilidade estatal, iniciando um processo que tem como horizonte 
torna-lo visível como política pública e direito dos que dela necessitarem. 
Sem dúvida um avanço, ao permitir que a assistência social, assim posta, 
transite do assistencialismo clientelista para o campo da Política Social. 
Como política de estado, passa a ser um campo de defesa e atenção dos 
interesses dos segmentos mais empobrecidos da sociedade (YAZBEK, 
apud COUTO 2015, p.56)  

 

Mas, o que vivenciamos na prática alimenta nossa inquietação no exercício 

profissional potencializado quando assumimos a gestão dessa política pública de direito 

estabelecido. Apresentamos a seguir algumas necessidades que independem ao porte do 
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município, contudo, experenciamos que o porte do municipio influência, e muito, na 

efetivação do atendimento dessas necessidades. 

Observamos na pesquisa bibliográfica das autoras (COUTO, YAZBEK E 

RAICHELIS, 2014) a identificação que nos municípios pesquisados, independente do porte 

algumas semelhanças os aproximam, entre elas: a implantação efetiva do SUAS que na 

prática exige uma ampliação do número de trabalhadores e aqui nos referimos a ampliação 

das áreas do conhecimento e em quantidade, buscando favorecer um olhar ampliado sobre 

as demandas, e com possibilidade concreta em razão do aumento quantitativo; a 

necessidade precípua de formação e capacitação continuada de qualidade, voltada ao 

atendimento das múltiplas necessidades que permeiam o trabalho na atualidade; 

remuneração que favoreça a permanência das equipes impactando positivamente na 

continuidade dos trabalhos iniciados e; de forma imprescindível a contratação via concurso 

público garantindo estabilidade, segurança e principalmente autonomia no desenvolvimento 

da ação. 

Temos claro que tratamos da autonomia apoiados no conceito apresentado por 

Iamamoto, quando afirma que embora preserve certa autonomia pela própria natureza de 

especialização do seu trabalho, o profissional não tem controle total sobre a maneira de 

exercer ou sobre os resultados de seu exercício profissional, que é permeado por diversos 

determinantes, tanto internos – referindo-se às suas próprias atividades; quanto externos – 

relacionados às circunstâncias sociais, como as relações institucionais, realidade social 

específica dos usuários, da instituição, instrumentos e técnicas utilizados, recursos 

financeiros, entre outros (IAMAMOTO, 2006, p. 107). Ou seja,  

[...] o assistente social é chamado a desempenhar sua profissão em um 
processo de trabalho coletivo, organizado dentro de condições sociais 
dadas, cujo produto, em suas dimensões materiais e sociais, é fruto do 
trabalho combinado ou cooperativo, que se forja com o contributo específico 
das diversas especializações do trabalho. 

 

Outro aspecto que de forma muito similar aproxima o assistente social técnico do 

gestor com formação em serviço social. As transformações aceleradas da vida 

contemporânea e a crescente complexidade social trazem como consequência as 

dificuldades de compreender a realidade. Quando nos debruçamos a pensar as dificuldades 

vivenciadas nos municípios brasileiros já identificamos muitas similaridades.  

O primeiro assunto de destaque é o financiamento, não é raro prefeitos 

atrelarem a ausência de serviços e suas estruturações ao discurso de ausência de repasse 

do governo federal e estadual, contudo, por vezes desconsideram que existe a 

obrigatoriedade de recurso injetado pelo município para o financiamento dos serviços, desde 

sua implantação a sua implementação. 
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É sabido que a constituição do SUAS propõe um sistema participativo, 

descentralizado e em rede, que pressupõe a participação de entidades e organizações da 

assistência social, formando o que se denominou rede socioassistencial. Conforme coloca 

Yazbek (2009, p.12), “é um modo de gestão compartilhada que divide responsabilidades 

para instalar, regular, manter e expandir as ações de Assistência Social”. Destacando que a 

proposta do SUAS demarca o fortalecimento das instâncias de deliberação da política e a 

responsabilidade do estado na execução dessa política, criando referenciais estatais, 

centrado nas configurações dos territórios.  

Sobre esse assunto as autoras utilizadas para nossa pesquisa bibliográfica, 

evidenciaram que o financiamento destina-se em geral a manutenção da estrutura de 

funcionamento e apontaram uma ausência de recurso que tratasse da implementação do 

SUAS conforme prevê a política, fator que vivenciamos na prática, portanto de encontro ao 

relatado pela pesquisadoras.  

Outro fator preponderante encontrado na pesquisa de forma recorrente entre os 

municípios é a precarização na forma de contratação, mesmo quando falamos de 

funcionários efetivos. Foi evidenciado que por vezes esses trabalhadores atuam em mais de 

um espaço socioocupacional, e em alguns casos em mais de um município.  

Ainda, sobre a forma de contratação que dificulta a gestão do trabalho, pois no 

mesmo município se faz a gestão de funcionários públicos efetivos, celetistas, 

comissionados cada um com carga horária, salários e relação de subordinação 

diferenciadas, o que não favorece em nada a execução efetiva e com qualidade da política 

pública.  

Portanto, apresentando um quadro profissional heterogêneo com vínculos de 

trabalho diferenciados, grande número de entidades conveniadas, que são sem dúvida um 

desafio ainda maior na relação da gestão da política de assistência social. Nesses aspectos 

concordamos com as autoras, exceto no que diz respeito a grande número de entidades, 

pois essa não é a realidade de municípios pequenos, não em aspecto quantitativo, mas o 

envolvimento dos dirigentes de entidades com o poder local, via de regra é bastante 

próximo, o que complexifica a relação. 

A única forma que nos parece viável para a tentativa de enfrentamento dessa 

realidade como sugerem as autoras e, concordamos é de que; 

“[...] quanto mais qualificados os servidores e trabalhadores da assistência 
social, menos sujeitos a manipulação e mais preparados para enfrentar os 
jogos de pressão política e de cooptação nos espaços institucionais, 
conferindo qualidade e consistência teórica, técnica e política ao trabalho 
realizado.” (COUTO, YASBEK, SILVA, RAICHELIS, 2014) 

 

Sabemos e vivenciamos o quão difícil é está tarefa de estar de fato preparado 

para a gestão e lidar com toda essa relação de poder que a envolve, não podemos afirmar 
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que só ocorre em municipos de pequeno porte, mas de maneira geral todos carregamos no 

ideário que os municípios de pequeno porte têm essa preponderância mais acentuada a ser 

considerada. 

Retomamos novamente o fator de não política que incide sobre a política de 

assistência social, é ainda muito presente no Brasil o assistencialismo como forma de fazer 

política pública, isso a um modo de governar nos moldes do conhecido coronelismo traz 

implicações na efetivação da política de assistência social nos moldes estabelecidos pelo 

SUAS. 

Não podemos discorrer sobre essa forma de efetivar a política pública sem fazer 

um breve paralelo com a relação que emana do Estado, uma relação de correlação de 

forças conforme nos aponta, 

“Dessa forma, o Estado é uma instituição constituída e dividida por 
interesses, sem neutralidade. Define-o como uma “condensação de 
relações de forças”, isto é, uma condensação de forças materializadas em 
um “bloco no poder ou num pacto de dominação”, que exerce o seu domínio 
por meio de um aparato institucional (burocrático, jurídico, policial e 
ideológico) sobre a sociedade, embora seja influenciado por esta. Assim, o 
poder do Estado representa a força concentrada e organizada da sociedade 
(o bloco do poder) com vistas à regulação da sociedade em seu conjunto.” 
(Polantzas apud Pereira, 2009) 

 
Como posto, essa relação de forças caraterística do Estado, está engendrada 

pela sociedade, essa mesma sociedade que sabemos concebe a política de assistência 

social de uma forma conservadora, moralizadora e caritativa. 

Atrelado ao exposto acima, em razão dessa forma arcaica de se fazer política é 

muito recorrente o cargo de gestão estar atrelado ao fato de ser primeira-dama, mas durante 

a pesquisa proposta pelas autoras utilizadas como base para esse trabalho, não se pode 

afirmar que isso é uma caraterística de município pequeno, pois é encontrado de forma 

polarizada em todo o país. Sobre essa questão, nossa experiência levou a constatação de 

que mesmo quando a influência é velada, seus desdobramentos demonstram ser muito 

presentes. 

 

3. Classificando os principais desafios encontrados na gestão do SUAS em 
município de pequeno porte. 

 

A ampliação do cargo de gestor com formação em serviço social está 

intimamente ligada ao avanço na instituição do Sistema Único de Assistência, mas aqui não 

cabe nenhuma análise ingênua de que pelo fato do gestor ter a formação em serviço social, 

ele tem força suficiente para implementá-lo de fato. Mas, cabe sim a constatação de que 

inegavelmente é muito mais confortável atuar respaldado pela legislação garantidora de 
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direitos, e aqui citamos a conquista da Lei 12.435/11, conhecida popularmente como Lei do 

SUAS.  

Mas é oportuno retomar com o leitor que a política de assistência social, assim 

como as demais políticas sociais, está subordinada a política macro econômica que como 

pontua,  

“O surgimento de novos mecanismos deve levar em conta que não se 
devem repetir na área social soluções perversas encontradas no campo da 
execução da política econômica no passado recente, quando se relegou a 
administração direta a um papel decadente e irrelevante [...] A recuperação 
da eficiência não pode ser feita quando se condenam órgãos de execução 
de políticas sociais ao ostracismo, perpetuando os problemas, enquanto se 
incentiva a criação de novos programas e instituições nos quais a ausência 
de controle social pode acarretar a potencialização de práticas paternalistas 
e clientelistas.” (SPOZATI, 2012) 

 
Para além do já explicitado até o momento, ainda contamos com a legislação 

trazendo a gestão como parte das nossas competências e atribuições, conforme trata a Lei 

de regulamentação da Profissão n.8.662/93 respectivamente em seus artigos, 

 

Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 
       I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos 

da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares; 

     II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil; 

 
  Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 
         I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 

planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 

 
Mas torna-se imprescindível refletir nas mudanças do mundo do trabalho que 

incidem sobre o trabalho profissional do assistente social. Iamamoto (2006, p. 125) destaca 

o campo da gestão social pública ou gerência pública como um espaço de possibilidades 

para a profissão, no qual se sobrepõe “a qualificação ao diploma”. Segundo a autora, neste 

campo há um conjunto de especializações profissionais, configurando-se como um “[...] 

mercado competitivo o que indica o melhor profissional para o exercício de funções 

requeridas e não o mero diploma”.  

Atrelado as novas exigências da qualificação profissional, ou melhor dizendo, 

na contramão da qualificação vivemos a realidade brasileira e sabemos que no Brasil como 

apontam diversos autores, aqui em especial as autoras citadas nesse ensaio, a maioria dos 

municípios é de pequeno porte, com frágeis estruturas institucionais de gestão, rotinas 

técnicas e administrativas incipientes e recursos humanos reduzidos e pouco qualificados 

(COUTO, YASBEK, SILVA, RAICHELIS, 2014). 
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Entretanto, essa configuração contemporânea da Política de Assistência 

Social tem exigido do assistente social uma gama de conhecimentos e uma intervenção 

que leve em consideração a análise da sociedade e do seu espaço de atuação.  

Embora, saibamos que as relações são precarizadas em razão da lógica 

estabelecida pelo próprio sistema capitalista, é necessário citar que em particular o 

universo de atuação do assistente social, vivencia as sub contratações a muito tempo, com 

trabalhos temporários, por projetos fragmentados e descontinuados; a forma comissionada 

que muitas vezes traz um ranço político partidário a atuação profissional com vistas ao 

clientelismo, assistencialismo; e ainda o terceirizado que atua para um, prestando serviço 

para outro o que fragiliza a relação ainda mais, aumentando a pressão de atuação desse 

profissional, é nesse cenário cotidiano que o profissional têm que desempenhar de suas 

funções com vistas a atuação profissional regida por instrumentos legais que preconizam a 

garantia de autonomia ao exercício profissional  e trazem como valor central a liberdade dos 

sujeitos, autonomia e a garantia de seus direitos.  

Sem dúvida, esses determinantes deixam ainda mais complexas as relações 

do trabalho e as relações com os usuários, independente de qual posição você desempenhe 

nessa política, seja na gestão ou no técnico. A tarefa é árdua e seu desempenho depende 

para além da sua formação, capacitação continuada, compromisso ético-político. Mas, como 

luz ao fim do túnel, temos: 

  “É a “política com muita política”, em contraposição à “pequena política” e à 
“política dos técnicos”, a contra-política. Em outras palavras, o novo que 
perseguimos é o compromisso com a prevalência do debate público e da 
participação democrática, que abra caminhos para que cidadãos 
organizados interfiram e deliberem nas questões de interesse coletivo, na 
busca de consensos possíveis para resolver os conflitos, organizar e viver a 
vida”. (NOGUEIRA, 2001, apud IAMAMOTO, 2009)   

  

E, nessa proposta de participação democrática, cada vez mais envolvendo os 

cidadãos em especial em nosso âmbito de atuação, cada vez mais atuar de forma 

participativa e coletiva em busca de uma autonomia que seja capaz de superar as 

dificuldades vivenciadas tanto dos trabalhadores dessa política idenpedente de sua posição, 

e principalmente seus beneficiários. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Vivenciando o cotidiano da gestão por um período delimitado na minha vida 

profissional, concordo com Sposati que os desafios são imensos, em particular para a 

assistência social em razão da acepção de muitos que traz como característica da 

assistência social a de não política, para a autora, 
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Alcançar o patamar de política pública no exercício profissional exige ir além 
do que é próprio/específico à profissão. É preciso alcançar o domínio, o 
desempenho dos elementos que compõem a condição de agente público 
republicano. A dimensão republicana exige a direção da ação profissional 
voltada para a totalidade, a isonomia de trato entre os demandantes e a 
ruptura com as regulações caso a caso, típicas do clientelismo e mesmo da 
tecnocracia (SPOZATI, 2011). 

 

É sabido que os desafios são muitos, clarificar a distinção entre objetivos 

institucionais e objetivos profissionais; não permitir que os instrumentos de gestão nos 

transformem em tecnicistas, até aqui são desafios que podem ser enfrentados com base em 

conhecimento das estruturas que compõem o trabalho. 

Mas ainda é preciso concretamente discutir que a gestão não pode vir 

deslocada das condições objetivas para sua efetivação, na prática o cotidiano nos traz 

financiamento reduzido; trabalho precarizado, serviços e estruturas igualmente precarizadas 

precarização no trabalho; precarização nos serviços; precarização nas estruturas, etc... 

Quando o profissional é demandado pela instituição empregadora, seja como 

assistente social ou gestor municipal no caso específico desse artigo, ambos sabem 

exatamente o que pretendem alcançar com a contratação desse profissional, como traz 

Matos (2015) a grande questão aqui sublinhada é o profissional reconhecer se a demanda 

posta é sua atribuição que lhe caracteriza como prerrogativa de trabalho; é sua competência 

que se resume em o profissional tem capacidade para executar; ou por fim se a demanda 

posta não é atribuição, tão pouco competência da sua profissão. O que nesse caso requer 

do profissional habilidade e mediação para contornar a situação e em alguns casos manter a 

empregabilidade, aqui se destaca a importância de trazer a empregabilidade tanto no campo 

individual como no da categoria profissional. 

Aqui se transportarmos de assistente social para gestor a premissa será a 

mesma, acrescida de agravantes, pois na condição de gestor a atribuição que lhe 

caracteriza como prerrogativa de trabalho é mais ampla, assim a requisição do contratante é 

também mais ampliada, e os riscos de não reconhecer a demanda como equívoca ou 

inequívoca também se amplia. 

Assim o autor, conclui e concordamos que “discutir as atribuições privativas e 

competências profissionais de assistentes sociais é discutir a profissão”, analisá-la a luz da 

conjuntura em que vivemos. Clarificando assim tanto o exercício profissional do assistente 

social e ou do gestor com formação em Serviço Social, neste caso específico. 

Como forma de engajamento e fortalecimento o autor cita espaços 

importantes de participação da categoria profissional, em especial o Fórum Nacional de 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social (FNTSUAS) e o 

Fórum das Entidades Nacionais de Trabalhadores da Área da Saúde (Fentas), aqui se trata 



 

11 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

da Assistência Social e Saúde em razão do maior número de assistentes sociais nessas 

duas políticas. Acrescentamos aqui as instâncias de participação dos Gestores Municipais 

COMGEMAS, Gestores Estaduais COEGEMAS e Nacional CONGEMAS, esses espaços 

têm que ser ocupados e cada vez mais qualificados para a compreensão da dimensão da 

gestão de políticas sociais aqui em especial a de Assistência Social, espaços esses 

extremamente plurais que possuem gestores de diversas formações profissionais ou ainda 

sem formação profissional. 

As dificuldades do cotidiano e as armadilhas a que são expostos os 

assistentes sociais em qualquer área do fazer profissional, deve sempre incorrer na busca 

insessante dos instrumentos legais e teóricos que respaldam nosso exercício profissional. 

Afim de que possamos encontrar coletivamente as formas de enfrentamento a essas já 

citadas armadilhas que são postas aos profissionais nas mais diversas formas de 

exploração do trabalho. Refletindo sobre a questão proposta é fato que temos um desafio 

coletivo, que por vezes se apresenta de forma individual, mas coletivamente devemos 

empreender respostas às demandas que nos são solicitadas da forma decisiva. Mas, isso só 

será possível se nosso arsenal dos instrumentos técnico-operativo, ético-político e teórico- 

metodológico estiverem apreendidos e coletivamente fortalecidos para que possamos com 

clareza e maturidade nos desvincularmos das requisições enviesadas que nos são dirigidas. 

A propositura desse artigo era trazer o relato da experiência vivida 

problematizando a gestão com vistas de refleti-la com o fazer do assistente social, 

demonstrando que as precarizações a que uma está exposta se aproxima muito da outra, 

existe similariedade e particularidade em cada uma das funções, mas tendo a plena 

convicção que o (a) assistente social tem na gestão um papel transformador na sociedade, 

podendo dialogar com outros segmentos em uma posição que lhe confere ao menos ser 

ouvido, aqui é claro que somos por vezes desqualificados em razão das características já 

mencionadas entre elas a mais evidente é a de “não” política. 

A gestão faz com que o gestor que tenha clareza do projeto ético politico da 

categoria e das funções inerentes ao cargo especificamente, por vezes se vê em uma 

trincheira na qual precisa atender a todas as dimensões do trabalho, seu empregador, a 

equipe de trabalho e em especial aos usuários demandatários dessa política pública. 

Conhecedores das dimensões do nosso fazer profissional, aqui me refiro à dimensão 

técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-política, carece ainda de maturidade 

emocional junto com a compreensão clara da sua autonomia relativa já citada, mas, para, 

além disso, é necessário que os pares se reconheçam nesse papel e enquanto categoria 

profissional se apoie mutuamente para enfrentar coletivamente seus verdadeiros opositores. 
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