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RESUMO 

 

A tese assume o objetivo de analisar o funcionamento da gestão do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) tomando como base empírica experiências de secretarias e 

conselhos de municípios do Território do Mato Grande/RN e, como referência teórica, os 

construtos relações intergovernamentais e institucionalismo. A gestão do Sistema Único de 

Assistência Social é acontecimento contemporâneo, considerando que a sua 

institucionalização se deu em 2004. A gestão do Sistema é aqui abordada tanto pela via da 

política de assistência social quanto pela forma como se estabelecem relações entre governo e 

sociedade civil a partir do novo modelo institucional de participação da sociedade civil 

introduzido pela Constituição Federal de 1988. Para tanto, a presente pesquisa incorpora 

categorias analíticas do modelo do Pentágono de Políticas Públicas (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012), quais sejam: atores, instituições, processos, representações e resultados. 

Trata-se de estudo de casos que aborda a gestão do SUAS a partir de doze unidades de 

análise: sete secretarias municipais e cinco conselhos municipais do Território do Mato 

Grande/RN. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas e os dados 

foram transcritos e reunidos em um corpus textual, o qual foi processado com o apoio do 

software livre IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes 

et de Questionnaires), com base em análise lexical e de conteúdo (BARDIN, 2011). Os 

resultados trouxeram informações que conduzem à confirmação de que, na abordagem da 

gestão do Sistema Único de Assistência Social, as categorias do Pentágono – interseção entre 

atores, representações, instituições, processos e resultados – servem como parâmetro. No caso 

em pauta, embora sob dificuldades e precariedades, os atores fortemente atribuem sentimentos 

e valores positivos ao SUAS. Diante dos resultados alcançados, o estudo permitiu resposta 

satisfatória à questão formulada. Todavia, frente às análises realizadas, torna-se oportuna a 

indicação de lacunas para estudos futuros: é necessário, por exemplo, estudo que avance em 

termos da influência no sucesso/insucesso do SUAS a partir da natureza do vínculo e da 

contratação de pessoal. No caso em pauta, a contratação temporária de pessoal evidenciou 

limitada institucionalidade do SUAS. Neste sentido, é pertinente destacar a elevada flutuação 

de pessoal e a nítida dificuldade na contratação de profissionais qualificados uma vez que as 

prefeituras mantêm o SUAS com pessoal temporário e baixos rendimentos mensais. Cabe, 

assim, um viés de estudos que busque revelar influências da dicotomia contratados 

(temporários) versus quadro de pessoal permanente, no desempenho do SUAS. De todo 

modo, os resultados alcançados foram suficientes à conclusão da tese, explicada a partir dos 

componentes do modelo do Pentágono de (LASCOUMES & LE GALÈS, 2012), quais sejam: 

a intercessão entre atores, representações, instituições, processos e resultados. 

Palavras-chave: Gestão de Políticas Públicas. Sistema Único de Assistência Social. Relações 

Intergovernamentais. Institucionalismo. 

  



 

ABSTRACT 

The thesis assumes the objective of analyzing the operation of the Unified Social Assistance 

System (SUAS) based on empirical experiences of secretariats and councils of municipalities 

of the Territory of Mato Grande / RN and, as a theoretical reference, the constructs 

intergovernmental relations and institutionalism . The management of the Single Social 

Assistance System is a contemporary event considering that its institutionalization took place 

in 2004. The management of the System is addressed here both through social assistance 

policy and the way in which relations between government and civil society are established 

from of the new institutional model of civil society participation introduced by the Federal 

Constitution of 1988. For this, the present research incorporates analytical categories of the 

Pentagon model of Public Policies (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012) that is: actors, 

institutions, processes, representations and results. It is a case study that addresses the 

management of SUAS from twelve units of analysis - seven municipal secretariats and five 

municipal councils in the Territory of Mato Grande / RN. The data collection was performed 

through half structured semistructure interview and the data were transcribed and assembled 

in a textual corpus. They are being processed with the support of the free software 

IRAMUTEQ (Interface for Multidimensional Analyzes of Textes et de Questionnaires) based 

on lexical analysis and content of Bardin (2011). The results provided information that 

confirms that the Pentagon categories - intercession between actors, representations, 

institutions, processes and results - serve as a parameter in the management of the Single 

Social Assistance System. In the case at hand, although faced with difficulties and 

precariousness, the actors strongly attribute positive feelings and values to SUAS. Given the 

results achieved, the study allowed a satisfactory answer to the question asked. However, in 

the light of the analyzes carried out, it is opportune to indicate gaps that are registered here for 

future studies. It is necessary, for example, a study that advances in terms of the influence on 

success / failure of SUAS from the nature of the bond and the hiring of personnel. In the 

present case, the temporary hiring of personnel evidenced the limited institutionality of 

SUAS. In this sense, it is pertinent to highlight the high staff fluctuation and the clear 

difficulty in hiring qualified professionals since the municipalities maintain the SUAS with 

temporary staff and low monthly incomes. Thus, a study bias that seeks to reveal contracted 

(temporary) dichotomy influences versus permanent staffing in the performance of SUAS. 

However, the results obtained were sufficient to conclude the thesis, explained from the 

components of the Pentagon model of (LASCOUMES & LE GALÈS, 2012), which are: 

intercession between actors, representations, institutions, processes and results. 

 

Keywords: Management of Public Policies. Single System of Social Assistance. 

Intergovernmental relations. Institutionalism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto desta tese de doutorado é a gestão do Sistema Único de Assistência Social no 

Território do Mato Grande, tomando como foco processos administrativos de gestão no 

âmbito das secretarias e conselhos municipais de assistência social do Território. Neste 

sentido, a tese tem como objetivo analisar o funcionamento da gestão do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) tomando como base empírica experiências de secretarias e 

conselhos de municípios do Território do Mato Grande/RN e, como referência teórica, 

construtos das relações intergovernamentais e do institucionalismo. Para o alcance de tal 

objetivo são traçados os seguintes objetivos específicos: a) identificar papeis dos atores e 

instituições na dinâmica da gestão do Sistema Único de Assistência Social em perspectiva 

territorial, a partir da visão de secretários e conselheiros municipais de municípios do 

Território do Mato Grande; b) compreender processos e representações que os atores 

responsáveis pela execução da Política Nacional de Assistência Social percebem em relação à 

gestão do Sistema Único de Assistência Social; c) examinar resultados da gestão do Sistema 

Único de Assistência Social no Território tomando como referência vivências de secretários e 

conselheiros municipais. 

O estudo toma como referência os resultados das pesquisas realizadas para o Sistema 

de Gestão Estratégica (SGE), considerando o fato de que os dados evidenciados na pesquisa 

apontavam limitações do Território em termos de índice de condições de vida - ICV
1
, de 

capital social, de organização sociocomunitária e de capacidades institucionais (SDT/MDA, 

2013). Neste aspecto, observou-se que os conselhos são organizações com presença restrita 

nas discussões colegiadas do Território, partindo daí o interesse no estudo do SUAS, tendo 

em vista as fragilidades institucionais apresentadas na pesquisa. Neste sentido, projetos e 

pesquisas subsequentes do grupo Organizações de Aprendizagens e Saberes em Iniciativas 

Sociais e Solidárias e Estudos no Terceiro Setor (OASIS) passaram a priorizar o Mato Grande 

como espaço empírico em atividades de ensino, pesquisa e extensão. O interesse em estudar o 

SUAS deriva dos referidos resultados, como também, pela aprovação do Edital 

MCTI/CNPQ/Universal 14/2014, de onde surge a tese aqui apresentada. O estudo tem como 

objeto a gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Território do Mato 

Grande/RN, tomando como locus de pesquisa secretarias e conselhos municipais de 

assistência social.  

                                                           
1
 ICV: Representa os índices de condições de vida relacionados à saúde, educação, moradia, renda e qualidade 

de vida da população do Território do Mato Grande. 
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O SUAS foi concebido em 2005 por meio da Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), regulamentada pela Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e alterada pela Lei nº 

12.435 de 06 de julho de 2011. O Sistema busca proporcionar efetividade à assistência social 

como política pública, reforçando a articulação entre os três entes federados, de modo a 

promover uma melhor execução. A gestão das ações na área de assistência social organiza-se 

sob a forma de sistema descentralizado e participativo. Neste sentido, a escolha pelo SUAS se 

deveu à supracitada pesquisa, que ocorreu entre 2010 e 2013, e que evidenciou precários 

indicadores de condições de vida (ICV), de capital social, de organização sociocomunitária e 

de capacidades institucionais no Território do Mato Grande. A pesquisa evidenciou também a 

baixa participação, tanto das entidades representativas, (prefeituras, secretarias, conselhos, 

etc), quanto da sociedade civil nas discussões de diretrizes. Entretanto, há de se ressaltar que, 

com a mudança no Governo Federal, ocorrida em maio de 2016, uma série de inseguranças, 

dúvidas e restrições passaram a ocorrer no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com 

casos de descontinuidade de ações, conforme narrados por secretários dos municípios 

pesquisados.  

Em análise preliminar, tomando como base pesquisa realizada junto a secretários e 

conselheiros em 2016, algumas considerações devem ser enfatizadas. A pesquisa apurou que 

vários municípios do Território do Mato Grande passaram a elaborar e implementar ações 

públicas específicas, com recursos próprios, inovando em processos de gestão da assistência 

social. Foram identificadas ações de pagamento de aluguel social, de construção de 

habitações, de distribuição de cestas básicas para cidadãos em situação de insegurança 

alimentar, de fomento à produção coletiva de alimentos na agricultura familiar e por meio de 

grupos urbanos, dentre outras. São políticas específicas, recém-implantadas, e que, por serem 

inovadoras e bancadas com recursos próprios, precisam ser monitoradas e avaliadas ao longo 

do tempo, visto que, a médio e longo prazos, restrições orçamentárias dos municípios podem 

inviabilizar a continuidade das iniciativas. Diante dos fatos narrados e da minha trajetória e 

experiência no Território do Mato Grande/RN, esta tese é suscitada por meio da seguinte 

questão de pesquisa: 

Como se efetiva a gestão do Sistema Único de Assistência Social no Território do 

Mato Grande/RN, no âmbito das secretarias e conselhos municipais de assistência social? 

A tese aqui defendida é a de que a gestão do Sistema Único de Assistência Social no 

Território do Mato Grande/RN é resultante da interseção entre atores, representações, 

instituições, processos e resultados. Assim, as decisões e estratégias de ação voltadas para a 

Política no contexto dos municípios do Território do Mato Grande, a partir do 
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estabelecimento de diálogos e discussão entre eles, são o cerne deste estudo. A pesquisa 

considera a atuação de secretários municipais de assistência social e conselheiros da 

assistência social dos municípios do Território do Mato Grande/RN, tendo como elemento 

norteador a análise dos processos de gestão da Política, e como referência, as secretarias 

municipais e conselhos de assistência social. Conforme explica Barroso (2003), é preciso 

aprofundar as análises dos processos das políticas sociais com perspectivas teóricas e 

metodológicas que valorizem a diversidade de legitimidades que sustentam a gestão de uma 

determinada política, o jogo dos atores, a existência de processos e o caráter construído da 

regulação social. 

A base teórica é construída a partir de conceitos e premissas sobre a gestão da Política 

de Assistência Social recorrendo-se a um referencial baseado nos pressupostos das relações 

intergovernamentais e da Teoria Institucional a partir de Chanlat (1989); Selznick (1996); 

Meyer (1977); Meyer e Rowan (1992); Zucker (1977; 1987); Berger e Luckmann (1991); 

Lascoumes e Le Galès (2004; 2007; 2012); Pinto (2014); Lopes e Baldi (2013); Dimaggio e 

Powell (1991b); Wooten e Hoffman (2008); Elazar (1987); Abrúcio (2001; 2005; 2010); 

Arretche (2004); Franzese (2010); Pierson (1995); Sano (2008); Souza (2008); Wright (1974; 

1978; 1988) e outros
2
.  

A revisão de literatura realizada com base na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), evidenciou serem escassos os estudos dos processos de gestão do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). Foram identificadas seis pesquisas no Brasil em nível de pós-

graduação stricto sensu, sendo cinco dissertações e uma tese. Nenhuma das pesquisas 

analisadas assumiu enfoque territorial, sendo este, portanto, o diferencial deste estudo. 

Ademais, nenhum dos estudos tratou do Sistema Único de Assistência Social à luz da Teoria 

Institucional e das relações intergovernamentais. Acerca das áreas dos trabalhos analisados, 

foram encontradas três dissertações na área de serviço social (OLIVEIRA, 2009; FARIAS, 

2014; SOUZA, 2015); uma dissertação na área de gestão pública (CASTRO, 2015) e uma 

dissertação na área de planejamento regional e gestão das cidades (CUNHA, 2009). Foi 

encontrada apenas uma tese de doutoramento em serviço social (SCHMIDT, 2015).  

A busca realizada no portal de periódicos da Capes gerou seiscentos e noventa 

ocorrências de artigos no Brasil. Por se tratar de tese de doutorado, houve opção aqui pela 

                                                           
2
 O quadro teórico e o modelo de análise desta tese será discutido e aprofundado no capítulo 5. 
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revisão sistemática apenas das teses e dissertações para aprofundamento da discussão, com o 

propósito de localizar o que foi produzido academicamente acerca da gestão do SUAS.  

As produções analisadas ocorreram entre os anos de 2009 a 2015, estando as 

publicações assim distribuídas em relação às datas de publicação: 2 trabalhos em 2009, 1 

trabalho em 2014, e três trabalhos em 2015. É pertinente registrar que os estudos relacionados 

à gestão do Sistema Único de Assistência Social são recentes no meio acadêmico brasileiro 

quando comparados a outras temáticas do domínio da Administração. Ao realizar exercício 

acadêmico de delineamento de vertentes teóricas no domínio da Teoria Institucional, nenhum 

dos estudos relacionados à gestão do Sistema foi tratado à luz das relações 

intergovernamentais e da Teoria Institucional. Do mesmo modo, não há tratamento da 

temática na dimensão territorial.  

As primeiras publicações sobre a gestão do Sistema Único de Assistência Social no 

Brasil datam do final da primeira década do ano 2000, cinco anos antes a institucionalização 

do SUAS. A área do Serviço Social é pioneira, e concentra quatro das seis pesquisas, fato 

justificável em virtude do objeto, que é próprio da área, ainda que não exclusivo.  

Apesar das Ciências Administrativas terem como objeto central a gestão ou tomada de 

decisão em processos administrativos, não há registros de trabalhos da área entre as teses e 

dissertações analisadas na busca. Até o presente momento, o Programa de Pós-Graduação em 

Administração da UFRN em quarenta anos produziu 499 trabalhos. Destes, 448 são 

dissertações de mestrado e 51 são teses de doutorado (PPGA/UFRN, 2018). A partir de busca 

realizada nos títulos desses trabalhos, há registros de somente 2 estudos, datados dos anos de 

1980 e 2001, que utilizam as palavras Serviço Social e Assistência Social no título. Ambos os 

estudos assumem como perspectiva contribuições das Ciências Administrativas para a área do 

Serviço Social. 

 

Tabela 1 – Produção em Gestão do Sistema Único de Assistência Social por área, ano e 

quantidade de publicações 

Área de conhecimento/IES Ano de publicação/Periódico Quantidade 

Serviço Social 2009 1 

Planejamento Regional e Gestão de 

Cidades 
2009 1 

Serviço Social 2014 1 
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Fonte: elaborado pelo autor, 2018 

 

O estudo de Oliveira (1985) teve como objetivo verificar como os profissionais do 

Serviço Social estão desenvolvendo, na prática cotidiana, ferramentas da Administração e 

quais as possibilidades de mudança proporcionadas na gestão. A pesquisa de Menezes (2001) 

teve como objetivo investigar a importância da presença, e o efetivo desempenho, do campo 

das Ciências Administrativas para a formação dos profissionais do serviço social. 

 

Tabela 2 – Total de produção no repositório institucional da UFRN no Território do Mato 

Grande por área, ano e quantidade de publicações (2006/2017) 

Fonte: Repositório institucional da UFRN (2018). 

 

A busca realizada no repositório institucional da UFRN, utilizando o descritor 

Território do Mato Grande, resultou na identificação de 31 produções científicas em nível de 

teses e dissertações, sendo 5 teses e 26 dissertações. No que diz respeito ao caráter temporal 

dos achados relacionados a esta busca, foram localizadas publicações datadas entre os anos de 

2006 e 2017. Ao refinar a busca utilizando o termo “Território do Mato Grande” entre aspas, 

o resultado evidenciou 4 estudos em nível de mestrado stricto sensu que se utiliza deste 

vocábulo no título ou resumo (o que denota a presença do território no objeto de estudo). 

Quanto às áreas do conhecimento, foram identificados: 1 estudo de 2012 em Economia; 2 em 

2016 (1 no campo da Ciências Administrativas e 1 nas Ciências Sociais); e 1 trabalho em 

Serviço Social 2015 2 

Gestão Pública 2015 1 

Total  
 

6 

Área de conhecimento/IES 

 

Ano de publicação/Periódico  

 

Quantidade 

 

Economia 2012 1 

Administração 2016 1 

Ciências Sociais  2016 1 

Ciências Sociais 2017 1 

Total  4 
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2017, também na área das Ciências Sociais. A distribuição por área de conhecimento ao longo 

do tempo, indica que Ciências Sociais detém a maior parte dos trabalhos (2) datatdos de 

períodos distintos. Enquanto Economia e Administração, possuem 1 estudo cada um, 

publicados em 2012 e 2016, respectivamente. 

A avaliação dos resultados na temática relacionada à gestão do Sistema Único de 

Assistência Social revela não apenas reduzida produção intelectual no Brasil, mas também, 

concentração em determinado domínio do conhecimento, especificamente na área de Serviço 

Social. Ao buscar por estudos diretamente relacionados ao Território do Mato Grande, as 

produções científicas são escassas, com predominância na área de conhecimento das Ciências 

Sociais A distribuição por colégios e grandes áreas de avaliação, conforme classificação 

adotada pela Capes – Primeiro nível: Colégios e Segundo nível: Grandes Áreas (disponível 

em http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao) – indica que o estudo da 

temática está concentrado na grande área das Ciências Sociais Aplicadas.  

Os trabalhos são, então, aqui apresentados com ênfase em seus títulos, perspectivas 

epistemológicas dos estudos, palavras-chave, autorias, áreas do conhecimento e anos das 

publicações. O Quadro 1 sintetiza os estudos realizados no Brasil em gestão do Sistema Único 

de Assistência Social em nível de Pós-Graduação stricto sensu. 

 

 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao
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Quadro 1 – Síntese das publicações em gestão do Sistema Único de Assistência Social 

 

 

Autor/ano Título Perspectivas dos estudos Palavras-Chave 

Oliveira, (2009) 

A Gestão do Sistema Único de 

Assistência Social em Currais 

Novos (RN). 

Discute a Gestão Pública no contexto da trajetória da 

gestão da assistência social do Brasil e as 

configurações do Sistema Único de Assistência Social 

com foco no município de Currais Novos. 

Sistema Único de Assistência Social; Gestão Pública; 

Descentralização; Assistência Social. 

Cunha, (2009) 

Gestão e Planejamento da 

Assistência Social no município 

de Campos dos Goytacazes: 

2005-2008. 

Discute a urgência do planejamento da Política de 

Assistência Social à luz da discussão e 

problematização da Assistência Social no contexto 

municipal. 

Política Nacional de Assistência Social; Gestão 

Municipal; Planejamento. 

Farias, (2014) 

Gestão do SUAS no contexto da 

rede privada: desafios para 

efetivação da política pública. 

Discute o processo de implementação da PNAS e suas 

interfaces com a rede privada em nível nacional e 

municipal, particularizando-a na cidade de Porto 

Alegre (nas regiões Restinga e extremo-Sul) lócus do 

estudo. 

PNAS; Gestão do SUAS; Rede Privada; Política 

Pública. 

Souza, (2015) 

Produção de sentido para a 

regionalização intraestadual na 

Gestão do Sistema Único de 

Assistência Social: análise da 

experiência do estado de São 

Paulo, 1970-2014. 

Trata da regionalização intraestadual e do pacto 

federativo na gestão da política de assistência social. 

Ocupa-se das responsabilidades dos entes federados 

estadual e municipal na gestão dessa política e a partir 

deles, examina o formato contemporâneo do sistema 

federativo brasileiro e sua presença na gestão de 

políticas sociais públicas, em específico, na Gestão do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Sistema Único de Assistência Social; Regionalização 

Intraestadual; Gestão Estadual do SUAS. 

Castro, (2015) 

O contexto da gestão 

descentralizada do Sistema 

Único de Assistência Social: o 

caso do município de Mantena-

MG. 

Discute a posição do Estado no enfretamento da 

pobreza em suas várias dimensões na complexa e 

diversificada sociedade contemporânea, estabeleceu na 

Constituição de 1988 as diretrizes para implementação 

da assistência social como uma política social, de 

direito do cidadão e dever do estado. 

Sistema Único de Assistência Social (Brasil); Pobreza; 

Administração Pública; Mantena (MG) – Política 

Social. 

Schmidt, (2015) 

A Gestão Pública do Sistema 

Único Assistência Social no 

município de Niterói: os centros 

de referência da assistência 

social (CRAS) no foco crítico. 

Parte da perspectiva de que os municípios configuram 

lócus privilegiados de implementação do SUAS, tendo 

em vista a diretriz da descentralização político 

administrativa prevista na Constituição Federal de 

1988. 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS); 

Implementação; Niterói (RJ). 

 Fonte: elaborado pelo autor com base nos estudos encontrados sob a perspectiva da Gestão do SUAS, 2018 
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No tocante à temática da gestão do Sistema Único de Assistência Social, os títulos 

permitem identificar, preliminarmente, que a maior concentração das abordagens ocorre em 

narrativas de análises de experiências da gestão do SUAS em contextos municipais e 

estaduais (OLIVEIRA, 2009; CUNHA, 2009; FARIAS, 2014; SOUZA; CASTRO, 2015; 

SCHMIDT, 2015). Oliveira (2009) tem o único trabalho desenvolvido na UFRN em nível de 

pós-graduação stricto sensu na área de Serviço Social e analisou a gestão da assistência social 

em municípios de pequeno porte – mais especificamente, a gestão dessa Política por meio de 

instrumentos de gestão materializados nos municípios partindo da realidade da cidade de 

Currais Novos/RN. O estudo de Oliveira (2009) possibilitou identificar uma disparidade entre 

as proposições dos instrumentos e sua concretude, além de revelar os principais desafios 

postos à sua materialização, expondo contradições entre avanços e retrocessos. O estudo 

permitiu identificar fragilidades no modo de adesão do município de Currais Novos/RN ao 

SUAS.  

Oliveira (2009) revelou problemas vinculados a aspectos importantes da efetivação do 

SUAS em termos de recursos humanos, financiamento e mecanismos de controle social. O 

estudo permitiu, ainda, reafirmar a importância dos instrumentos de gestão democrática e 

participativa e a urgência da sua implementação como um dos elementos importantes para a 

política se realizar como direito, superando o descompasso entre as determinações do SUAS e 

a sua materialização. O estudo mostrou o distanciamento entre o que está posto em termos de 

gestão e o que propriamente está efetivado, com enfoque no papel do ente federativo estadual 

na descentralização da assistência. Segundo Oliveira (2009) o estado se exime de elementos 

centrais de sua responsabilidade uma vez que, em Currais Novos/RN, o nível estadual não 

contribuía com o apoio técnico e/ou financeiro e não havia forma de regulação clara sobre o 

seu papel na descentralização da política de assistência. 

Cunha (2009) discutiu a urgência do planejamento da Política de Assistência Social à 

luz da problematização da assistência social no contexto municipal, contribuindo para a 

reflexão sobre possíveis caminhos que possibilitem ao SUAS ser assumido como política 

pública de seguridade social, tomando como referência o município de Campos dos 

Goytacazes. Nesse sentido, a Política Nacional de Assistência Social torna-se um dos pilares 

da seguridade social brasileira e, como política social, instrumento de intervenção na 

realidade. Há a percepção, assim de que a Política deve ser pensada como processo de escolha 

e tomada de decisões, o que implica não apenas a gestão, mas aplicação de programas, 

serviços, recursos, ou seja, definição de prioridades e estratégia de intervenção da realidade, o 

que se faz necessário planejamento.  
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Cunha (2009) tomou como referência, fundamentalmente, os Planos SUAS acessíveis 

a partir da Web/SUAS, programa disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome, que é preenchido virtualmente pelos gestores como condicionalidade para 

acesso a recursos da União. A análise se processa a partir de ressalvas do Conselho Municipal 

no período 2005-2008 e os resultados da pesquisa evidenciaram que são inegáveis as 

mudanças que ocorreram após a implantação do SUAS em todos os níveis de governo, 

contudo, há o reconhecimento da existência de vários desafios para a sua consolidação. O 

trabalho destaca a necessidade de fortalecimento dos conselhos de assistência social e o maior 

envolvimento e participação dos usuários nas discussões e conferências que são instâncias de 

deliberação da Política de Assistência Social. A pesquisa reafirma que, como toda construção 

social, as leis não são perfeitas, de modo que aprová-las se faz um primeiro passo para a 

garantia do acesso aos direitos conquistados, a fim de se fazerem parte do cotidiano das 

pessoas. 

Farias (2014) trata a gestão do SUAS no contexto da parceria entre a rede pública e a 

rede privada, revelando desafios do processo de implementação e efetivação em nível 

nacional e municipal. Os resultados da pesquisa apontaram a existência de diferentes 

concepções sobre a rede socioassistencial de proteção social básica e a forma como se 

constitui a parceria entre o público e privado. Identificou-se também que existem serviços 

socioassistenciais prestados pela rede privada que não estão de acordo com o que preconiza a 

tipificação dos serviços socioassistenciais. A pesquisa proporcionou a visualização da rede 

socioassistencial privada como um executor terminal da política. Destaca-se a predominância 

de entidades conveniadas no município de Porto Alegre executando os serviços 

socioassistenciais. Farias (2014) concluiu apontando para a necessidade da participação 

política e democrática de todos os atores sociais envolvidos na condução da política em todas 

as etapas da gestão com vistas à garantia de direitos socioassistenciais e materialização da 

política de assistência social enquanto política pública. 

Souza (2015), por sua vez, estudou a regionalização intraestadual e o pacto federativo 

na gestão da Política de Assistência Social na perspectiva de análise das responsabilidades dos 

entes federados estadual e municipal. A pesquisa examinou o formato contemporâneo do 

sistema federativo brasileiro e sua presença na gestão das políticas públicas sociais, 

especificamente na gestão do SUAS. O estudo retoma as responsabilidades do ente estadual 

no SUAS e seus compromissos com o pacto de aprimoramento da gestão. O estudo fez uma 

análise de 26 unidades administrativas regionais da Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Social do estado de Minas Gerais a partir dos municípios e suas áreas de abrangência. A 
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pesquisa aplicou o recorte analítico de regionalização das 26 diretorias regionais a partir das 

mesorregiões e das microrregiões do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Souza (2015) concluiu que a gestão estadual em Minas Gerais do SUAS demandava 

prioridade no cumprimento das metas, visto que metas atingidas com atraso não gerariam 

confiança necessária na oferta de proteção social. O plano para o cumprimento de metas 

indicou que, de alguma maneira, os resultados seriam atingidos em determinado período de 

tempo. Ressalta-se que o descumprimento de responsabilidades pactuadas nega das relações 

cooperativas e de corresponsabilidades de gestão defendidas e conquistadas na Constituição 

Federal de 1988, além de manter na invisibilidade e violar o direito de crianças e 

adolescentes, que precisam dignamente de proteção do poder público. Essa responsabilidade 

no âmbito da gestão estadual do SUAS, segundo Souza (2015), não pode continuar em 

segundo plano, nem mesmo no plano de qualquer outro programa de governo, visto que são 

prioritárias. A pesquisa mostrou que um importante indicador é a organização dos municípios 

em consórcios públicos de forma regionalizada, numa perspectiva intermunicipal, acentuando 

as formas de cooperação, corresponsabilidades e cofinanciamento público entre os entes 

federados (municípios e estado) para o cumprimento de metas na política de assistência 

social. 

Castro (2015) teve como foco a gestão descentralizada do SUAS no município de 

Mantena/MG. O autor se utilizou de indicadores de desempenho na avaliação da gestão 

descentralizada do Sistema tomando como base de discussão a Constituição Federal de 1988 

que estabelece as diretrizes para implantação da assistência social como política social, de 

direito do cidadão e dever do Estado. Quanto à estrutura que sustenta o SUAS, foram tomados 

como aportes preceitos da nova Administração Pública: descentralização administrativa, 

participação social, controle por resultados e orientação ao beneficiário. O aporte teórico 

pautou-se na discussão da gestão pública no Brasil, seus avanços e perspectivas futuras no 

campo das políticas sociais, modelos e indicadores da nova gestão pública. O autor debate a 

pobreza no Brasil com conceitos, definições e medidas adotadas pelo governo para o seu 

enfrentamento. 

Após a análise dos indicadores da assistência social na cidade de Mantena, Castro 

(2015) constatou que a implantação SUAS proporcionou melhora significativa da gestão e dos 

resultados dos serviços de assistência social no município. Como conclusão do estudo, Castro 

(2015) advoga que, levando em consideração o modelo de gestão do Sistema Único de 

Assistência Social, houve oportunidade de melhoria para a gestão municipal de assistência 

social. Como exemplo o autor cita o cumprimento dos requisitos do sistema, no momento em 
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que a gestão municipal de assistência social passou a formalizar e organizar melhor seus 

processos e a oferecer serviços de melhor qualidade aos beneficiários, visto que cada 

ferramenta e instituto do SUAS mostrou contribuir de alguma forma: o diagnóstico 

socioterritorial proporciona conhecer a realidade local e planejar com qualidade as ações; a 

existência dos conselhos é essencial para que o controle social seja exercido, fiscalizando, 

participando e conferindo legitimidade à gestão local; os fundos de financiamento permitem 

segurança financeira para a assistência social local desenvolver suas atividades, além de 

independência e autonomia política e administrativa; a coordenação e integração dos órgão da 

Rede de Proteção Social municipal, por sua vez, significam otimização dos esforços em 

assistência social. O forte investimento em capacitação dos gestores e técnicos também 

revelou ser potencial positivo na melhoria da gestão do SUAS no Município.  

Por outro lado, a pesquisa identificou potencial de melhoria dos serviços e da gestão 

descentralizada de assistência social mediante incremento das ações de comunicação tanto na 

integração com a Rede de Proteção Social, quanto na divulgação dos serviços e benefícios 

disponíveis aos usuários. Nesse sentido, segundo Castro (2015), uma oportunidade de 

melhoria específica identificada no estudo está relacionada às capacidades de comunicação e 

articulação. Parte do público ainda não conhece os serviços prestados pela assistência social e 

o processo de busca ativa existente na Secretaria de Assistência Social do município atuava 

basicamente atendendo às denúncias de irregularidade.  

A pesquisa de Schmidt (2015) teve como objetivo analisar a concepção de assistência 

social que orienta a gestão do SUAS no município de Niterói com base nos fundamentos 

conceituais que pautam a gestão pública do SUAS, especificamente no que diz respeito às 

atividades de proteção social básica nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). 

A discussão teórica pautou, primeiramente, as diferentes orientações da gestão pública no 

Brasil, vinculando-a com a intervenção do Estado no desenvolvimento do capitalismo. O 

estudo também apresentou o debate sobre a concepção da Política de Assistência Social 

levando à compreensão de que esta se reflete na condução da gestão pública do SUAS. Os 

resultados destacaram tendências da assistência social na contemporaneidade, vinculadas ao 

enfrentamento da pobreza extrema via intervenção nos programas de transferência de renda.  

A pesquisa realizada por Schmidt (2015) verificou a relevância que ocupam as ações 

do Programa Bolsa Família, de cadastramento, de atendimentos, de acompanhamento 

familiar, em detrimento da constituição das ações coletivas dos serviços socioassistenciais. 

Tais características se articulam à totalidade histórica maior das tendências da assistência 

social e da intervenção do Estado brasileiro, que privilegia políticas sociais focalizadas e não 
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universais, em sua atuação em prol do capital financeiro. O estudo destacou também a 

influência da gestão gerencial no SUAS e identificou a apropriação dos elementos da gestão 

gerencial pelo órgão gestor municipal no processo de implementação do SUAS no Município, 

principalmente com relação ao cumprimento de resultados e metas, pelos CRAS, e à 

subvalorização dos determinantes políticos da gestão pública, dificultando a constituição de 

uma perspectiva mais democrática de gestão no âmbito do SUAS no município de Niterói. 

Os estudos evidenciam os elementos dispostos na Política de Assistência e os desafios 

de sua materialização na gestão do SUAS. Estes elementos suscitam mecanismos de 

planejamento, participação e mecanismos de controle social, financiamento e recursos 

humanos. As pesquisas trazem resultados significativos no que concerne à análise da gestão 

do Sistema Único de Assistência Social ao enfatizarem desafios, entraves e transformações 

ocorridas no Sistema a partir da implementação da Política Nacional de Assistência Social. A 

gestão do SUAS se caracteriza como um processo que envolve múltiplos atores, os quais 

interagem com as instituições e com as representações. Os resultados decorrentes da execução 

da Política Nacional, revelam entraves e desafios quanto à sua efetivação. 

Em relação às palavras-chave utilizadas nos estudos, há concentração de expressões 

que demarcam elementos relacionados à gestão Sistema Único de Assistência Social – esta, 

inclusive, é expressão central na maioria dos estudos analisados –, a exemplo das expressões 

assistência social, regionalização intraestadual, pobreza, administração pública e 

implementação. Gestão é outro termo destacado em dois trabalhos, nos quais se observa o uso 

da expressão como estando relacionada à Política Nacional de Assistência Social. Destacam-

se também nestes dois trabalhos a evidência clara à expressão Política Nacional de 

Assistência Social, um dos trabalhos discute a urgência do planejamento da Política de 

Assistência Social à luz da discussão e problematização da Assistência Social no contexto 

municipal; no outro trabalho há a discussão do processo de implementação da Política. 

Evidencia-se, a partir da sistematização de estudos realizados no Brasil sobre a gestão do 

SUAS que esta tese é a primeira desenvolvida no Brasil no campo da Administração em 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. Ainda com relação à revisão sistemática, a 

pesquisa evidenciou que nenhum dos estudos realizados no Brasil toma como aporte a teoria 

do institucionalismo e das relações intergovernamentais. 

Ao analisar os estudos sobre a gestão do Sistema Único de Assistência Social, 

verificou-se que os pesquisadores guiaram suas análises a partir de elementos ligados à gestão 

tomando como referência a implementação e desafios para a efetivação da Política Nacional 

de Assistência Social. Após análise das pesquisas realizadas no Brasil em nível de dissertação 
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e tese de doutorado, observam-se caminhos convergentes entre os estudos. Neles são tratadas 

perspectivas de gestão do SUAS, seja no contexto da Política Pública de Assistência Social ou 

em termos de implementação e planejamento do Sistema. Ressalta-se que dois estudos 

assumem perspectivas de pesquisa diferentes, mas não divergentes, pois um trata a 

regionalização do SUAS numa abordagem estadual em contexto federativo e o outro discute o 

papel do Estado no enfrentamento da pobreza.  

Como observado, tais pesquisas evidenciam dentre outros aspectos, uma lacuna de 

estudos na gestão do Sistema Único de Assistência Social em trabalhos empíricos com foco 

na leitura territorial, e no que concerne ao espaço de investigação envolvendo conselhos 

municipais de assistência e secretários municipais de assistência social. É nessa lacuna que 

esta pesquisa se insere, quando se propõe a analisar processos de gestão do Sistema Único de 

Assistência Social no Território do Mato Grande no âmbito das secretarias e conselhos 

municipais de assistência social a partir da nova Política de Assistência Social, tomando como 

espaço de investigação secretarias municipais de assistência social e conselhos assistência 

social do Território do Mato Grande.  

Esta tese está estruturada em oito capítulos subsequentes à introdução. O segundo 

capítulo refere-se à justificativa do estudo, apresentando o objeto da tese e a trajetória do 

autor. O terceiro capítulo intitulado Discutindo a Trajetória da Política de Assistência Social 

no Brasil: uma análise à luz das relações intergovernamentais, discute a trajetória da Política 

de Assistência Social no Brasil a partir da Constituição de 1988 e as relações estabelecidas 

entre os entes federados. Nele são apresentadas as configurações político-administrativas 

estabelecidas pela Constituição de 1988, que demarca um momento em que é garantido à 

sociedade o direito de formular e controlar políticas entre os entes federados, bem como o 

surgimento dos novos espações de institucionalização de Políticas Públicas e de Controle 

Social. O terceiro capítulo resgata também a história dos conselhos e seu papel a partir deste 

novo modelo institucional decorrente da Constituição de 1988. O capítulo quatro discute os 

conceitos e concepções acerca do Institucionalismo com base nos teóricos que estudam o 

tema. Em seguida são discutidas as contribuições da teoria institucional aos estudos 

organizacionais. O quinto capítulo é destinado a apresentar o modelo de categorias de análise 

que pauta esta tese. Está sendo tomado o modelo de análise do Pentágono das Políticas 

Públicas que introduz cinco elementos à análise, quais sejam: os atores, as representações, as 

instituições, os processos e os resultados. O sexto capítulo apresenta os aspectos 

metodológicos presentes na pesquisa, tais como: abordagem, natureza do estudo, plano de 

coleta de dados e as análises e interpretação dos dados da pesquisa. O sétimo capítulo traz 
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uma caracterização do Território do Mato Grande/RN discutindo sobre elementos 

socioeconômicos e demográficos inerentes ao Território. No oitavo capítulo, Análises e 

Interpretação dos Resultados da Pesquisa, são apresentados os resultados da pesquisa e as 

observações provenientes da coleta de dados. 

Por fim, são abordadas as Considerações Finais nome destinado ao último capítulo, 

que aponto lacunas, perspectivas e limitações da pesquisa, bem como as contribuições da tese 

para estudos futuros relacionados às temáticas da gestão do Sistema Único de Assistência 

Social à luz das relações intergovernamentais e da teoria institucional.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O objeto desta tese de doutorado tem origem na minha trajetória de discussão e 

participação em contextos e espaços territoriais. Em 2007 foi iniciado o mapeamento da 

Economia Solidária no Rio Grande do Norte executado pelo Núcleo UFRN da Rede 

Unitrabalho
3
. A pesquisa evidenciou que a maioria dos empreendimentos mapeados está 

localizado na zona rural e que o principal motivo para a constituição do empreendimento foi a 

geração de trabalho e renda na perspectiva de combate à pobreza rural. A partir de então tive 

minha primeira experiência em pesquisa no contexto da agricultura familiar, especificamente 

nos municípios do Território do Mato Grande/RN. O estudo de georreferenciamento das áreas 

indicou que a maioria dos empreendimentos mapeados estava concentrado no Território do 

Mato Grande/RN. 

Em seguida, ainda no ano de 2007, iniciei minha primeira experiência em processos de 

incubação de empreendimentos na cadeia produtiva da caprinovinocultura. A ação foi 

pontual, com recursos da Unitrabalho, apoiando o núcleo local da UFRN em projeto que 

contou com a cooperação da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Todavia, a 

associação de criadores objeto da ação demandou, exclusivamente, atividades da UFERSA, 

interessada em melhoramento dos rebanhos, via orientação em zootecnia. Aqui se faz 

importante ressaltar os momentos de acompanhamento de reuniões com a participação de 

criadores, organizações públicas e da sociedade civil no Território Sertão Central Cabugi. Ali, 

tive aproximações com pequenos e médios agropecuaristas e, em certa medida, inseri-me no 

segmento e em temas rurais voltados para uma perspectiva de desenvolvimento local e 

territorial. Pude então observar fragilidades do ato associativo e de participação da sociedade 

civil, tendo em vista a baixa presença dos interessados nas reuniões periódicas que tratavam 

assuntos da cadeia produtiva. 

No que diz respeito à vivência prática, obtive em junho de 2007 a primeira experiência 

na extensão em projeto vinculado à Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) e à 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), objetivando prestar 

capacitação técnica e sociopolítica a empreendimentos de economia solidária da zona urbana 

de Natal. Este foi, então, o primeiro contato prático que tive com a temática da gestão social e 

                                                           
3
 A Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (Unitrabalho) constitui-se juridicamente 

sob a forma de fundação de direito privado sem fins lucrativos e atua em nível nacional interligando mais de 

sessenta instituições de ensino superior por meio dos núcleos locais de pesquisa e incubadoras sociais. Foi criada 

em 1996 com o objetivo de contribuir para o resgate da dívida social que as universidades brasileiras possuíam 

junto à classe trabalhadora. Sua missão se concretiza por meio da parceria em projetos de estudos, pesquisas e 

capacitação (disponível em http://www.unitrabalho.uem.br). 
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com experiências autogestionárias de grupos produtivos. A partir desta experiência recebi 

convite, ainda em 2007, para trabalhar na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 

Social da Cidade do Natal, especificamente no Setor de Economia Solidária, atuando como 

assessor técnico e interlocutor entre aquela unidade administrativa e o núcleo Unitrabalho da 

UFRN. Na oportunidade, desenvolvi atividades de capacitação no tocante à produção e 

comercialização, à própria gestão dos empreendimentos e à formação sociopolítica no sentido 

de discutir com os grupos o fortalecimento do ato associativo e os princípios que regem a 

economia solidária. Essas atividades foram executadas junto aos grupos fomentados pelo 

setor de economia solidária da Secretaria e que, naquele ano, recebiam fomento da então 

Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego 

(SENAES/MTE) em convênio com a Prefeitura do Natal. Com restrições de pessoal para 

atuação na economia solidária, a SENAES solicitou apoio do Fórum Potiguar de Economia 

Solidária (FPES) e, lá, recebeu a indicação do Núcleo da Unitrabalho/UFRN para realização 

das ações de assessoria aos empreendimentos de economia solidária (EES) do artesanato 

contemplados na ação. Em virtude do meu vínculo com a Unitrabalho, como técnico graduado 

em administração, fui então indicado para a SEMTAS passando a articular ações acadêmicas 

da UFRN com aquela unidade da administração pública municipal. Em momento seguinte, 

2007/2008, o referido projeto foi reeditado por meio de Termo de Execução Descentralizada 

(TED) entre a SENAES e a UFRN. 

Naquele momento senti a necessidade de buscar literatura que discutisse economia 

solidária e agricultura familiar, até então pouco pesquisadas por mim, principalmente pela 

própria formação acadêmica ancorada numa leitura estritamente instrumental, voltada para 

valores econômicos e maximização de resultados, conforme abordagem da Teoria Geral da 

Administração de Drucker (1997). Com algumas inquietações e curiosidades por 

conhecimento e aprofundamento na temática, tentei me aproximar da literatura que norteava 

os princípios da economia solidária e da gestão social. 

A primeira leitura foi Introdução à Economia Solidária de Singer (2003). 

Posteriormente A economia solidária no Brasil de (SINGER; SOUZA, 2000) e Uma outra 

economia é possível – Paul Singer e a economia solidária (SOUZA; CUNHA; DAKUZAKU, 

2003), abriram várias possibilidades para a construção e reconstrução do conceito de 

economia. 

Buscando aprofundar conhecimentos em economia solidária, decidi tentar uma vaga 

como aluno especial no Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (PPGA-UFRN) na disciplina Fundamentos da Gestão Social. 
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Durante a disciplina conheci pensadores do socialismo utópico, conforme nomeiam Marx e 

Engels, como Robert Owen, Charles Fourier e Claude-Henry Saint-Simon, que defenderam 

novas concepções organizacionais idealizadas entre meados dos séculos XVIII e XIX, e que 

hoje ganhma destaque sob outra roupagem. A disciplina motivou-me à realização do mestrado 

em administração, não interferindo no meu vínculo com a SEMTAS, ao mesmo tempo que 

fortalecia meu vinculo acadêmico com o Núcleo da Unitrabalho mediado por interesse de 

aprofundamento na temática da economia solidária. 

No final de 2007 decidi participar do processo seletivo para o Mestrado em 

Administração do PPGA-UFRN, iniciando o curso no ano seguinte. No Mestrado tive 

aproximação com disciplinas voltadas à área de Políticas Públicas, Governança e Gestão 

Social. Essas disciplinas deram suporte a leituras críticas da Administração Pública e da 

Gestão Social dando oportunidade de construção e reconstrução de conhecimentos a partir de 

diálogos e discussões. Foi no Mestrado que tive minha primeira experiência no ensino de 

graduação, na disciplina Conflito e Negociação no Trabalho para o Curso de Administração, 

como estágio-docência. 

Em 2008 a Unitrabalho apresentou uma proposta ao edital 023/2008 – Programa de 

Intervivência Universitária, daí surgindo a incubadora Organização de Aprendizagens e 

Saberes em Iniciativas Solidárias (OASIS)
4
, a única dessa natureza no Rio Grande do Norte, 

que mais tarde, em 2013, foi transformada em Grupo de Pesquisa Organização de 

Aprendizagens e Saberes em Iniciativas Solidárias e Estudo no Terceiro Setor, isso fez com 

que eu vislumbrasse a necessidade de realizar atividades de campo ao mesmo tempo que 

estudava processos de incubação e o construto teórico da Economia Solidária. Para tanto, 

busquei aprofundar os conhecimentos tendo como aporte teórico principalmente Freire (1987; 

2011) acerca do construto teórico da Educação Popular; Singer (2002; 2003); Singer e Souza 

(2000); e Souza, Cunha e Dakuzaku (2003). Mesmo enfrentando dificuldades burocráticas, o 

resultado foi avaliado positivamente pelos participantes da ação. 

Em 2009 duas experiências, uma no campo da extensão e outra na pesquisa-ação, 

foram significativas na minha formação acadêmica. A primeira experiência foi minha atuação 

na Intervivência Universitária OASIS, projeto de extensão vinculado ao Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) e voltado para o protagonismo juvenil e a 

participação, objetivando a capacitação sociopolítica de jovens vinculados à agricultura 

                                                           
4
 Essa mudança ocorreu em virtude da necessidade de alinhar as atividades acadêmicas do campo da Gestão 

Social às avaliações da CAPES no que se refere à conexão da produção do coordenador do grupo ao PPGA, 

tanto na pesquisa como na produção intelectual, às linhas e grupos de pesquisa vinculados ao Programa. O 

Grupo integra o Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. 
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familiar na perspectiva do desenvolvimento local sustentável. Nesse Projeto, de extensão atuei 

como formador ministrando oficinas em Autogestão e Elaboração de Projetos Sociais. Ainda 

que com objetos e públicos distintos, as ações na cajucultura e na intervivência universitária 

tinham em comum o foco na agricultura familiar e a perspectiva teórica do trabalho solidário 

como requisito de promoção de bem-estar e desenvolvimento local (e territorial) sustentável. 

No caso do público adulto da cajucultura, tal perspectiva vinculava-se ao trabalho solidário 

em unidades de produção. No caso do público juvenil da intervivência universitária o trabalho 

solidário aparecia por meio de formações e do incentivo ao voluntariado, à concepção coletiva 

e desenvolvimento de projetos de interesse público nos municípios de origem dos jovens, 

estudantes de ensino médio da rede pública de ensino. Nesse momento tive contato com 

jovens do Território do Mato Grande, já que dois municípios contemplados com o projeto 

pertenciam ao Território. 

A segunda experiência ocorreu ao atuar em projeto na cadeia produtiva da cajucultura 

no Rio Grande do Norte, em convênio firmado entre a UFRN e a Fundação Banco do Brasil 

para fazer diagnóstico sociopolítico e de gestão de oito unidades de beneficiamento da 

castanha de caju no Estado e qualificar desempenhos a partir dos resultados. Os resultados das 

ações foram questionáveis, pois, a cadeia enfrentou, naquele período, vários problemas de 

suprimento de matéria-prima que prejudicavam a regularidade e funcionamento das unidades. 

Se a atividade de extensão ocorreu de modo irregular, a de pesquisa, ao contrário, foi bem-

sucedida, resultando na minha dissertação de mestrado defendida em 2010 sob o título de 

Gestão Colegiada da Cadeia Produtiva da Cajucultura: o papel do comitê gestor no Rio 

Grande do Norte à luz do desenvolvimento regional sustentável, cujo objetivo foi 

compreender o modo como membros do Comitê Gestor da cadeia produtiva da cajucultura 

interpretavam, à época, as dimensões econômica, social e ambiental para a sustentabilidade 

dos empreendimentos. Tomei como base interpretativa o modelo teórico de Sachs (2004). É 

importante ressaltar que, das oito unidades de beneficiamentos estudadas, duas estavam no 

Território do Mato Grande. Foi esse, portanto, meu primeiro encontro com o Território, 

iniciado em 2008 e continuado até os dias atuais. 

Em 2010, houve a segunda edição do Mapeamento da Economia Solidária no Rio 

Grande do Norte, como parte de ação de âmbito nacional. No projeto, tive a oportunidade de 

atuar como supervisor de campo das atividades de coleta de dados referentes aos 

empreendimentos de economia solidária no estado, às políticas públicas em economia 

solidária e às entidades de apoio e fomento, em função similar àquela de 2007. Mais uma vez 
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o mapeamento me conduzia a áreas rurais, à identificação de fragilidades sociopolíticas e de 

vulnerabilidades econômicas nos Territórios Potiguares. 

Em 2012 apresentei um plano de trabalho para atuar como professor colaborador do 

Departamento de Ciências Administrativas da UFRN. Atuei por três anos, lecionando as 

disciplinas de Gestão de Organizações Não-Governamentais, Gestão de Empreendimentos 

Econômicos Solidários, Gestão de Pessoas I e Empreendedorismo e Plano de Negócios, além 

de orientar Trabalhos de Conclusão de Curso. Em 2015, reapresentei plano de trabalho que 

me encontro realizando até 2018. Ainda no campo do ensino, em 2012 a base de pesquisa 

OASIS aprovou, junto ao Programa Nacional da Reforma Agrária (PRONERA), um Curso de 

Graduação Tecnológica em Gestão de Cooperativas e nele tive a oportunidade de desenvolver 

atividades na docência lecionando a disciplina Funções Administrativas e Decisão, além de 

orientar trabalhos de tempo comunidade desenvolvidos pelos alunos do Curso. Participei da 

concepção e elaboração do Projeto Político e Pedagógico do Curso ainda em 2012, e, desde 

2013, sou responsável por toda a gestão orçamentária, financeira e acadêmica do Curso.  

Na pós-graduação atuei como professor na primeira turma do Curso de Especialização 

em Economia Solidária e Desenvolvimento Territorial entre 2010 e 2012. Novamente, em 

2012, por meio do Edital do CNPq/MDA/Incra nº26/2012, lecionei na segunda turma do 

Curso de Pós-Graduação em Economia Solidária e Desenvolvimento Territorial. Na primeira 

turma, os alunos, em sua maioria oriundos do Território do Mato Grande, desenvolveram seus 

trabalhos de conclusão de curso nas localidades em que residem. Naquele momento tive a 

oportunidade de orientar alguns trabalhos e acompanhar algumas ações executadas pelos 

alunos no Território. A segunda experiência acompanhei de forma mais próxima os trabalhos 

realizados pelos alunos, devido à especificidade do curso, que tinha como perspectiva a 

residência agrária. Nele os alunos realizaram trabalhos de intervenção em suas localidades. 

Nesta fase participei de todas as ações de intervenção realizadas pelos meus orientandos. Foi 

um momento de experiência e aprendizado, tendo em vista que pude conhecer melhor as 

especificidade, potencialidades e problemas dos municípios a partir de cada ação realizada 

pelos alunos. 

Em 2010, ocorreu o Edital MCT/CNPQ/MDA/SAF nº 58/2010, no qual participei 

também como formador ministrando oficinas em Autogestão e Elaboração de Projetos Sociais 

com o grupo OASIS, apoiando do projeto de Incubação de Empreendimentos Econômicos 

Solidários, Formação Sociopolítica e Técnica no Arranjo Produtivo Local da Cajucultura: 

Aplicação de Estratégias da Pedagogia da Alternância no Rio Grande do Norte. A execução 

do projeto garantiu progressividade a ações de extensão que o grupo havia realizado em 
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momento anterior. Esse projeto, com viés de extensão, dinamizava ações de pesquisa 

originadas em 2010, no Projeto de Gestão de Territórios Rurais, que atendeu à demanda da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(SDT/MDA), o qual narro posteriormente. 

Com a criação do Programa Territórios da Cidadania (PTC), a perspectiva de atuação 

via territórios ganhou um novo formato, com diretrizes para articular e potencializar as ações 

de um conjunto de políticas públicas em territórios economicamente mais fragilizados 

(GRISA; SCHNEIDER, 2014). O Programa teve como prioridade atender territórios que 

apresentavam restrito acesso a serviços básicos, inércia em ações de promoção à geração de 

renda e baixa efetividade de políticas integradas e sustentáveis para autonomia econômica de 

médio prazo. 

A relação entre políticas territoriais e pobreza ganhava contornos mais evidentes no 

PTC. Ainda que não exclusivos à agricultura familiar, o Pronat e o PTC beneficiaram 

sobremaneira tal categoria social. Foi por meio do PTC que minha aproximação com o Mato 

Grande ganhou contorno institucional em 2010, com o Projeto de Políticas Públicas e 

Controle Social em Territórios da Cidadania: mapeamento, sistematização e avaliação de 

Programas de Desenvolvimento Sustentável no Mato Grande (RN) no Edital 

MCT/CNPq/MDA/SDT Nº 05/2009 - Gestão de Territórios Rurais. Assumimos o Mato 

Grande com o objetivo aplicar ferramentas de mapeamento, sistematização e avaliação de 

políticas públicas de modo a contribuir para a consolidação do Sistema de Gestão Estratégica 

(SGE)
5
 do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT-MDA) e do Programa Territórios da Cidadania do 

Governo Federal. O projeto foi aprovado pelo grupo OASIS e nele atuei como gestor da 

Célula de Acompanhamento e Informação (CAI) durante três anos. No Território do Mato 

Grande/RN, representei a UFRN nas reuniões periódicas do Fórum de Desenvolvimento 

Territorial do Mato Grande (FOMAG)
6
.  

Pude, então, compreender que a perspectiva territorial do desenvolvimento sustentável 

tem como premissa a heterogeneidade dos territórios rurais, significando que cada unidade 

remete a uma diversidade de atores e interesses, além de outras características que a distingue 

das demais. É tal heterogeneidade que provoca a necessidade de elaboração de políticas 

                                                           
5 SGE: Sistema de Gestão Estratégica do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. É uma ferramenta que 

a SDT-MDA disponibiliza para que os Colegiados Territoriais e os diferentes gestores da Política de 

Desenvolvimento Territorial, qualifiquem seu próprio desempenho a partir da gestão de informações e de 

processos de comunicação. 
6
 FOMAG: Fórum de Desenvolvimento Territorial do Mato Grande – RN. Espaço colegiado que se reúne 

periodicamente para discutir ações e políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento territorial. 
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públicas com objetivos múltiplos de modo a atender demandas diversas, possibilitando a 

formação de alianças e parcerias que criem e fortaleçam institucionalidades sob a égide 

territorial. Justamente nessa experiência, na pesquisa, pude observar os desafios mais latentes 

no contexto do desenvolvimento territorial, no estabelecimento de mecanismos institucionais 

que promovam sistemas participativos abertos, de debates e mediação de interesses entre 

instituições públicas, privadas e não-governamentais, tornando viável a formulação de 

respostas a partir das bases.  

Neste sentido, os argumentos que justificam esta pesquisa e elucidam as questões 

levantadas, residem na minha experiência e atuação nos projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, apresentados pelo grupo de pesquisa OASIS, bem como nas leituras acadêmicas 

durante o doutorado que foram se expressando em reflexões, inquietações e busca de 

aprofundamentos teóricos para analisar processos de gestão e políticas públicas com 

interfaces entre as perspectivas do público estatal e do público não-governamental. Pouco a 

pouco fui imergindo na problemática que permite um resgate da própria dissertação de 

mestrado, quando estudei gestão colegiada a partir do Programa de Desenvolvimento 

Sustentável do Banco do Brasil com interlocuções entre: a) política pública governamental de 

desenvolvimento territorial; b) organização local e participação da sociedade civil. Assim, ao 

tratar do tema gestão do Sistema Único de Assistência Social à luz das relações 

intergovernamentais e da teoria institucional, a tese se alinha tanto a preocupações e interesse 

do pesquisador, quanto a uma pauta e inquietações que também são anseio da sociedade.  
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3 DISCUTINDO A TRAJETÓRIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO 

BRASIL À LUZ DAS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS 

 

A nova modelagem da Política de Assistência Social dissipa a antiga estrutura 

centralizadora posta ao Estado brasileiro, caracterizada pela implantação da Legião Brasileira 

de Assistência (LBA), promovida durante o período do Estado Novo (1937-1945). As 

diretrizes pautadas no Decreto-lei nº 593
7
 se constituíam em prestar assistência social, 

assistência jurídica, atendimento médico-social e materno-infantil, distribuição de alimentos 

para gestantes, crianças e nutrizes, assistências integrais a crianças, adolescentes e jovens 

(creches e abrigos), qualificação e iniciação profissional, liberação de instrumentos de 

trabalho, orientação advocatícia para a regularização e registros de entidades, programas 

educacionais para o trabalho, geração de renda, projeto de desenvolvimento social local 

(serviços de micro-empresas – creches, cooperativas e outros), assistência ao idoso (asilos e 

centros de convivência), assistência à pessoa portadora de deficiência, assistência ao 

desenvolvimento social e comunitário e o programa nacional de voluntariado. 

A década de 1980 marca o momento de transição da democracia brasileira, 

caracterizada por uma nova reconfiguração, que se apresenta como um marco de 

transformações e mudanças no País, processo que culmina com a Constituição de 1988, onde 

os estados e os municípios ganharam mais importância, assumindo diversas atividades antes 

desempenhadas pela União. Com a introdução de um Estado mais forte, porém menor, este 

reduz seu papel nacional-desenvolvimentista, que vigorou por meio século (ABRÚCIO; 

COUTO, 1996; PINHO; SANTANA, 2001).  

O Brasil vivencia processos de mudanças estruturais significativas no contexto social, 

político, econômico e cultural, introduzindo avanços históricos no campo dos direitos sociais. 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ―[...] a Seguridade 

Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

Sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social‖ (BRASIL, 2006).  

Aprovada em 1993, a LOAS, reafirmou a assistência como direito do cidadão e dever 

do Estado, criando espaços de participação da sociedade civil, em atendimento a preceitos da 

Constituição de 1988, que a define como ―[...] política de Seguridade Social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de 

                                                           
7
 Autoriza o Poder Executivo a instituir uma fundação destinada a prestar assistência à maternidade, à infância e 

a adolescência. 
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iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas‖ 

(BRASIL, 2001). É a partir daí que a Assistência Social adquire o status legal de política 

pública, configurando-se como um direito do cidadão, e passa a compor o sistema de proteção 

social brasileiro, juntamente com a Saúde e a Previdência, formando o tripé da Seguridade 

Social (título VIII, Da ordem social, capítulo II), numa proposta de rompimento com a 

herança histórica que atribuía à Assistência Social um caráter conservador, assistencialista – 

filantropista, que reproduzia e eternizava a desigualdade social.  

Dentro da concepção neoliberal, a partir de 1990, a União passa a exercer as 

verdadeiras funções de Estado: regulação e indução. Neste sentido, os dois níveis de governo 

subnacionais passam a assumir papéis complexos (antes exercido pela União), o que decorre 

do processo de descentralização e interdependência, que exigem competências específicas de 

regulação e uma nova gestão de atividades essenciais, competências estas colocadas em 

segundo plano durante a fase desenvolvimentista. As recentes obras que discutem o 

federalismo têm pautado o debate das relações intergovernamentais, verticalmente, no âmbito 

das relações estabelecidas entre União, estados e municípios, e, horizontalmente, entre entes 

do mesmo subnível de governo (estado-estado/município-município). Isto porque ―[...] o 

federalismo precisa igualmente responder à questão da interdependência entre os níveis de 

governo‖ (ABRÚCIO, 2005, p. 43). 

Para Wright (1978), o termo relações intergovernamentais foi utilizado inicialmente 

nos Estados Unidos, com o advento do New Deal, a partir da expansão das atividades 

governamentais para combater efeitos nocivos, econômicos e sociais da crise de 1929. O 

termo foi, então, utilizado para se referir à interação entre as esferas do governo no curso de 

ação das políticas públicas (FRANZESE, 2010; SANO, 2008). Wright ressalta que a partir da 

década de 1960 este termo tem experimentado uso mais amplo, embora haja dúvidas para o 

autor quanto à sua clareza ou adequada compreensão. Por isso, tem-se chamado atenção para 

a necessidade de definição do termo, bem como, de suas características (WRIGHT, 1974). 

Relações intergovernamentais ―[..] é um termo que pretende designar um importante corpo de 

atividades e interações que ocorrem entre unidades governamentais de todos os tipos e níveis 

dentro do sistema federal (dos Estados Unidos)‖ (WRIGHT, 1974, p. 2). Diz respeito às 

formas de interação entre os níveis de governo, podendo ser tanto horizontais quanto verticais.  

Pierson (1995) destacou quatro aspectos institucionais que devem ser levados em 

consideração quando são analisadas relações envolvendo governos subnacionais e quando 

estes têm poder de decisão ao se discutir uma determinada política pública: a) a reserva de 

poderes específicos para as unidades federativas, que podem desenvolver políticas próprias; 
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b) a representação dos interesses das partes no centro, por meio dos quais podem influenciar 

as ações nacionais; c) o grau de comprometimento da equalização fiscal entre as constituintes 

e sua capacidade administrativa; e d) os dilemas do shared-decision making, assunto referente 

à necessidade de coordenar tarefas e poderes compartilhados entre os níveis de governo. 

Por sua vez, na concepção de Elazar (1987, p. 16), ―[...] relações intergovernamentais 

têm a ver com os modos e meios particulares de operacionalizar um sistema de governo – no 

contexto norte-americano, um sistema federal - que envolve amplas e contínuas relações entre 

os governos federal, estadual e municipal ou qualquer combinação possível‖. O referido autor 

defende que relações intergovernamentais se constituem um fenômeno universal, identificado 

sempre que dois ou mais governos interagem para desenvolver e executar políticas públicas e 

programas. Esse argumento é relevante, pois não restringe a existência de relações à 

arquitetura político-institucional do Estado, ou seja, para Elazar, relações intergovernamentais 

são possíveis também em estados unitários e confederações, por exemplo. É importante 

destacar que Wrigth (1974) defende que relações intergovernamentais são possíveis apenas 

dentro dos regimes federativos, sendo deles característica específica. Discorda, assim, da 

posição de Elazar, o que pode ser observado na seguinte citação: ―primeiramente, e sobretudo, 

as Relações Intergovernamentais ocorrem dentro do sistema federal‖ (ELAZAR, 1974, p. 2).  

Caracterizam as relações intergovernamentais, cinco propriedades típicas (WRIGHT, 

1974):  

a) Todas as unidades envolvidas: diz respeito às unidades governamentais envolvidas, 

seja em termos de quantidade como em variedade de governos. Nesse caso, as relações 

intergovernamentais envolvem diferentes níveis de governo quer sejam municipais, estaduais 

ou federais. Como afirma Wright (1974, p. 2), ―em suma, RIGs [relações 

intergovernamentais] inclui como objetos próprios de estudo todas as permutações e 

combinações de relações entre as unidades de governo‖;  

b) Interações entre funcionários: para o autor, em se tratando do pensamento estrito do 

termo, não existem relações intergovernamentais; o que existe são relações entre funcionários 

de diferentes níveis de governo. Assim, Wright destaca que uma característica das relações 

intergovernamentais é o número e a variedade de autoridades governamentais envolvidas, não 

só membros do executivo, mas também, do legislativo e do judiciário, inclusive em termos de 

relações e comportamentos sociais; 

c) Relações contínuas e cumulativas entre as autoridades governamentais: esta 

característica trata da regularidade das relações, de como estas não são pontuais, ocasionais ou 

apenas ratificadas em acordos rigidamente fixados por estatutos ou decisões de tribunais. Na 
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verdade, Wright defende que as relações intergovernamentais acontecem permanentemente, 

tanto formais quanto informais, no cotidiano do governo; 

 d) Ações e atitudes das autoridades governamentais: tem foco na importância da 

intencionalidade de cada uma das autoridades governamentais envolvidas, quer sejam do 

executivo ou do legislativo, eleitas pela população, ou aquelas indicadas por estes. Como 

afirma Wright (1974, p. 3): ―a quarta característica distintiva das RIGs é a sua consciência 

sobre o papel desempenhado por todos os funcionários públicos. [...] nos últimos anos, mais 

atenção tem sido dada às ações, atitudes e papéis dos administradores nomeados‖; 

e) Ênfase política: refere-se às políticas públicas no que diz respeito ao financiamento, 

à elaboração e à implementação. Tem se tornado característica relevante à medida que novas 

relações entre os governos se estabelecem e surgem novos padrões de financiamento e oferta 

de serviços ao público.  

A partir dessas características, Wright (1978) elencou três tipos de relações 

intergovernamentais:  

a) O modelo de autoridade independente, caracterizado por uma relação de total 

independência ou autonomia entre os diferentes níveis de governos sem necessidade, portanto, 

de interlocução entre si; 

b) O modelo de autoridade inclusiva ou hierárquica é exemplificado quando a atuação 

dos governos subnacionais depende das decisões tomadas pelo governo central. Nesse 

modelo, estados e municípios assemelham-se mais a unidades administrativas do governo 

central do que a entes autônomos. As relações intergovernamentais são aqui essencialmente 

baseadas em um conjunto hierárquico de relações e salientam o papel predominante do nível 

nacional; 

c) A autoridade interdependente ou sobreposta, caracterizada pela relação de 

interdependência e pelo compartilhamento entre os entes. Um aspecto central nesse modelo é 

a prevalência da barganha, assemelhando-se ao federalismo cooperativo. O modelo, então, diz 

respeito ao processo conjunto de tomada de decisões pelos entes da federação, guiado pela 

autonomia, devendo serem estes considerados no processo de elaboração das políticas 

públicas. As decisões, para serem aceitas, devem atender necessidades e interesses das partes, 

nem sempre convergentes.  

Em 1978, ano de lançamento do livro Understanding Intergovernmental Relations, em 

que Wright apresentou os modelos de relações intergovernamentais, o de autoridade 

interdependente surgiu como uma nova forma de retratar o tema, apresentado como um 

conjunto de sobreposições simultâneas em que dado nível de governo detém maior influência 
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sobre os demais, contudo de maneira limitada. O autor destaca que o modelo de autoridade 

interdependente tem seis características principais: poder limitado e disperso; áreas modestas 

e incertas de autonomia; alto grau de interdependência potencial ou real; competição 

simultânea e cooperação; relações de negociação e troca; negociação como uma estratégia 

para chegar a acordos (AGRANOFF; RADIN, 2014).  

Segundo Pinho e Santana (2001), esta nova perspectiva de relações entre os entes do 

sistema federalista foi caracterizada em virtude do esgotamento da capacidade de lidar com 

problemas complexos e extensos ter levado o governo central a transferir esses problemas 

para estados e municípios, sobretudo para os últimos, adotando o welfarismo municipal. 

Behring (2003) chamava a atenção para mudanças na relação entre o Estado e a sociedade, em 

função da política neoliberal, as transformações, segundo a autora, levaram a um processo de 

―contra-reforma do Estado‖, que obstaculiza e reduz direitos e políticas conquistadas na 

Constituição Federal de 1988. Para Yazbek (1993), esse processo que atinge as políticas 

sociais e suprimem direitos se traduz em refilantropização das políticas sociais que implica 

em uma volta ao passado comas ações filantrópicas.  

A Reforma do Estado transcorrida no Brasil nos anos 1990, por um lado trouxe novos 

atores para o cenário público, por outro, dificuldades dos governos locais em operacionalizar 

o novo paradigma de gestão pública e desenvolvimento. Tal desafio, neste último quesito, 

ganha forma e se acirra no instante em que surge uma Frente Nacional de Prefeitos 

questionando o chamado ―pacto federativo‖. Há, por vezes, conflitos entre diferentes níveis 

governamentais, especialmente no tocante à partilha dos recursos disponibilizados ao 

atendimento às demandas públicas e coletivas da população, reforçando a pauta 

(des)concentração/(des)centralização.  

A (des)concentração refere-se ao papel do Estado, na divisão, no interior dele próprio, 

dos encargos de sua alçada entre diferentes unidades internas, caracterizando assim um núcleo 

com parcela de atribuições para decidir os assuntos de seus interesses (TAVEIRA, 2011). No 

tocante à (des)centralização, esta pode ser política ou administrativa. A política ocorre quando 

o ente descentralizado exerce atribuições próprias e que não partem de um ente central; é a 

situação das unidades da federação e, no Brasil, é a situação dos estados-membros, Distrito 

federal e dos municípios. A administrativa ―ocorre quando as atribuições que os entes 

descentralizados exercem só têm o valor jurídico que lhes empresta o ente central‖ (PIETRO, 

2008, p. 381). 

Retomando a origem do federalismo brasileiro, o sistema permitiu maior 

descentralização e autonomia para as elites regionais (ALMEIDA, 2001), tendo como 
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consequência um movimento pendular entre os períodos de centralização e descentralização 

do poder (VIANA & MACHADO, 2009). Assim, a descentralização assumiu significados e 

conteúdos distintos, conforme o desenho de cada política específica, na distribuição prévia de 

competências e do controle sobre os recursos, entre os três níveis de governo. Segundo 

Almeida (2000; p. 5) ―descentralização podia significar transferência parcial ou total de 

responsabilidades do governo federal para os estados; do governo federal para o nível local, 

ou do governo estadual para o local‖. O processo de descentralização significaria, então, 

―redistribuição de poder, redefinição de papéis e estabelecimento de novas relações entre as 

três esferas de governo; reorganização institucional, reformulação de práticas e controle 

social‖ (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1993). 

Segundo Abrúcio (1997, p. 127), os resultados da descentralização são visíveis: o 

governo federal tem sido particularmente afetado por dificuldades financeiras e tem 

encontrado impedimentos, embora não intransponíveis, para montagem e sustentação de 

coalizões que lhe permitem governar. Na esfera subnacional, todavia, os resultados da 

descentralização apresentam alto grau de heterogeneidade devido às desigualdades regionais 

existentes no país.  

Segundo Padilha (2014), quando tratados em nível territorial, essas desigualdades são 

latentes e o heterogenismo apresenta-se um tanto quanto similar, devido às características do 

território, como sendo um espaço geográfico de diferenças socioeconômicas e culturais 

próprias e detentor de uma população com características socioculturais, ambientais, político-

institucionais particulares e peculiares. As desigualdades são características típicas de estados 

federativos, sempre propensos a produzirem níveis diferentes de gastos sociais (ARRETCHE, 

2004).  

Há, ainda, necessidade de coordenação de políticas e ações de diferentes ministérios e 

outros órgãos governamentais de maneira a compor uma estratégia conjunta de ação, por 

vezes em linha de sobreposição. A presença de vários atores institucionais e a variedade de 

atores envolvidos representa uma das principais características de sistemas federativos. No 

tocante à Política Pública de Assistência Social, observa-se uma variedade de atores e 

instituições envolvidas: União, Municípios, Secretarias e Conselhos com vários interesses 

particulares e comuns entre os sujeitos e uma relação de poder que se diferencia a partir da 

barganha que cada ator estabelece nas relações intergovernamentais. 

A Constituição de 1988 também estabelece instrumentos capazes de permitir a 

participação da população no controle das políticas adotadas pelos governos. Ferreira (1999) 

afirma que tais instrumentos, como os Conselhos de gestão, os plebiscitos, referendos e a 
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iniciativa de lei popular são um pedaço de democracia direta combinada com a democracia 

representativa que é a ideia hegemônica de democracia. O mesmo autor acrescenta ―o grande 

drama da participação, de fato, é que nós podemos apresentar projetos, mas são nossos 

representantes que decidem, porque nós delegamos isso a eles [democracia representativa]. Se 

não tivermos capacidade de pressão, não ganhamos‖ (FERREIRA, 1999, p.58). Todavia, a 

efetividade desses instrumentos que buscam a participação da sociedade civil, na formulação 

e implementação de políticas públicas, tem se mostrado restrita, uma vez que as informações 

hoje utilizadas, centradas em aspectos financeiros, são insuficientes à efetiva participação e à 

subsequente tomada de decisões qualificada. Por essa razão, Pellini (2003) defende que:  

 

Há que se encontrar uma forma de apresentar, à população, indicadores de como a 

ação governamental interfere na vida das pessoas, pois, o que interessa, em última 

análise, é o bem-estar dos indivíduos e famílias. Em outras palavras, é essencial que 

se introduza, ao lado dos números financeiros, indicadores sociais que meçam a 

qualidade de vida da população (PELLINI, 2003, p. 19). 

 

Tendo em vista que os papéis e as atribuições dos entes federados não estava 

claramente definido, é importante destacar que, para o cenário da época, o que se projetava 

era, na verdade, a necessidade de ressignificação e redefinição da atuação dos governos no 

processo de formulação e implementação da política de assistência social (GOMES, 2008). 

Todavia, no ano de 1997 foi editada a Norma Operacional Básica, conhecida como a NOB da 

descentralização, que buscou estabelecer formas de gestão estadualizada e municipalizada 

(FRANZESE, 2010). A partir das novas formas de gestão descentralizada, que transferem 

responsabilidades para os entes subnacionais, ocorreu um processo de municipalização, e 

consequentemente na ―prefeiturização‖, momento provocado pela sobreposição de papeis 

entre os entes federados e sobrecarga de responsabilidades para os municípios. Ao contrário 

da saúde, a NOB não promoveu uma massiva adesão dos governos subnacionais. 

Apesar das mudanças no primeiro momento terem sido pontuais, apenas de alteração 

do ministério aos quais as fundações estariam vinculadas, ocorreu certa continuidade das 

diretrizes e ações do período anterior, aliadas a outros conteúdos e modo de gestão da política 

de assistência social. Entretanto, os componentes da Política não estavam suficientemente 

claros. Vale ressaltar que, por mais pontuais que tenham sido as mudanças, estas abriram 

caminho para a criação da Lei Orgânica da Assistência Social, amparada pelos mecanismos 

da participação da sociedade civil, da definição dos papeis dos entes federados e da 

descentralização, o que se deu em 1993. 

A partir da descentralização, Souza (2004) destaca duas variáveis que explicam a 

adoção de tal perspectiva nas políticas públicas voltadas para a área social: desenho 
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institucional da política e apoio do executivo federal na liberação de recursos. Com relação ao 

desenho institucional, ressalta-se a característica de criação de mecanismos de recompensas e 

sanções com regras claras e universais. Tal aspecto possibilita o incremento de vários 

incentivos para que os municípios façam adesão aos programas e políticas públicas de 

descentralização. A variável apoio do executivo federal diz respeito à prioridade na agenda do 

governo federal para um desenho institucional com aporte de recursos da União. Para suprir 

as lacunas e limitações da primeira NOB, foi criada no final de 1998 a segunda NOB, com a 

proposta de abertura de espaços intergovernamentais, por meio da constituição de comissões 

intergestores tripartite e bipartite para discutir a diferenciação do financiamento dos serviços, 

programas e projetos (FRANZESE, 2010). 

A partir das medidas de reversão de 2003, adveio o resgaste de importantes funções do 

Estado, com especial atenção ao combate à miséria extrema e à pobreza, inclusive mediante a 

mobilização da população para atuação como protagonista e para participação na definição de 

ações e gestão de iniciativas públicas e coletivas de promoção da justiça social. Ainda em 

2003 foi criado o Programa Bolsa Família, que estabeleceu uma relação direta entre o governo 

federal e os beneficiários, diminuindo a relação intergovernamental. Segundo Franzese 

(2010), apesar de vencida a grande fragmentação na área de assistência social, esta ainda 

encontra-se vinculada sob o comando de um único ministério. A cooperação 

intergovernamental se formalizou por meio de um termo de adesão e definição de papeis 

(estados e municípios) e pela própria dualidade de setores estabelecendo padrões de relações 

intergovernamentais. A institucionalização do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome unificou os programas e ações de assistência social, e contribui, assim, para 

a efetivação dos direitos sociais.  

O Sistema Único de Assistência Social teve suas bases de implantação consolidadas 

em 2005 por meio da Norma Operacional Básica do Suas (NOB/SUAS), que definiu as 

competências de cada órgão federado e os eixos de implementação e consolidação da 

iniciativa. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), o SUAS organizou e instituiu diretrizes gerais para o funcionamento, de forma 

descentralizada, dos serviços socioassistenciais no Brasil e unificou a assistência social por 

meio da criação da Secretaria Nacional de Assistência Social em 2004, paralelamente ao 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  

A PNAS institui, como forma de materializar o conteúdo da LOAS, o Sistema Único 

da Assistência Social, que ―constitui-se na regulação e organização em todo território nacional 

das ações socioassistenciais‖, logo, representando ao menos a mínima garantia de direitos 



43 

básicos para a população que necessita de mínimos sociais. Figuti (2006) observa que a 

Assistência Social se configura como um avanço nas políticas sociais brasileiras voltadas para 

a garantia de direitos e de condições dignas de vida. A autora enfatiza que ainda existem 

municípios onde é comum o funcionamento do Fundo Social de Solidariedade vinculado ao 

governo do Estado, por meio do qual ações filantrópicas são desenvolvidas pelas 

denominadas primeiras damas, como são conhecidas as esposas dos representantes políticos 

que ocupam cargos no poder executivo e que realizam práticas beneficentes assistencialistas 

equivocadamente consideradas de Assistência Social. Trata-se, contudo, de ações 

assistencialistas, pois reproduzem a pobreza e fortalecem o clientelismo. Segundo Yazbek 

(2012) a pobreza é tida como categoria histórica e socialmente construída sendo parte da 

experiência diária. 

São características fundamentais do SUAS: municipalização, participação, 

informatização, territorialização, nomenclatura unificada, serviços articulados em 

rede, cofinanciamento, comando único em cada esfera de governo, cadastro 

unificado de prestadores de serviços e de usuários, serviços hierarquizados em 

proteção social básica e proteção especial, critérios de partilha e repasse de recursos 

com base no tamanho e realidade social dos municípios, pisos de proteção básica e 

pisos de proteção especial, transferência automática de recursos de Fundo a Fundo 

no caso das ações continuadas e utilização do convênio no caso das ações especiais 

ou temporárias, definição de estágios de habilitação para a gestão: inicial, básica e 

plena (SILVA, 2005). 

 

Adota, como premissa, o modelo de gestão participativa, articulando esforços e 

recursos dos três níveis de governo na execução e no financiamento da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), observados os marcos regulatórios nacionais, estaduais, 

municipais e do Distrito Federal. Contempla a Proteção Social Básica, destinada à prevenção 

de riscos sociais e pessoais e a Proteção Social Especial de baixa e média complexidade, 

destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco. 

A análise da gestão do SUAS no que concerne às diretrizes, não se limita apenas às 

normas definidas pela política de assistência social, mas procura explicar a forma como estão 

estabelecidas as relações entre governo e da sociedade civil a partir do novo modelo 

institucional de participação da sociedade civil introduzido com o Estado Democrático de 

Direito, que dá origem aos espaços públicos. Nestes há a inserção da população no processo 

de formulação das políticas públicas. Esses espaços são os conselhos gestores, que objetivam 

exercer o papel de canal de ligação entre os anseios da população e os seus gestores locais, 

permitindo uma cooperação e participação na definição das políticas públicas. Porém, 

segundo Habermas (2003a), alguns fatores dificultam a participação plena: assimetria de 

informações; distribuição causal e desigual das capacidades individuais; tempo escasso; 

disposição; capacidade para gerar contribuições próprias; considerando, ainda, ―[...] enfoques 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
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oportunistas, preconceitos etc.‖ (HABERMAS, 2003a, p. 54). A participação periférica 

legítima pode minimizar (não eliminar) essas dificuldades. Wright (1988) enfatiza que temas 

relacionados à participação dos cidadãos nas instituições sociais são recentes, de modo que 

entre os aspectos mais correntes, estão aqueles envolvendo períodos de recessão e restrições 

regulatórias. 

Pierson (1995) apresenta que os entes possuem autonomia e autoridade política com 

capacidade para formular e influenciar políticas próprias que vêm do centro para as unidades 

subnacionais. Entretanto, a participação da sociedade civil na formulação da política torna-se 

essencial para seus resultados e os da ação pública. No Brasil, a Constituição Brasileira de 

1988 define o grau de autonomia dos entes federados, contudo este documento não impede o 

fim dos conflitos nem tão pouco suas relações. Sano (2008) revela que: 

 

a própria policy poderia também influenciar a polity federativa, a partir, por 

exemplo, da formação de novos grupos de interesses regionais com poder de veto 

ou, então, que se articulam e passam a defender linhas de ação conjunta entre os 

níveis de governo e a sociedade civil (SANO, 2008, p. 39). 

 

Além dos limitadores de natureza institucional, predominam, na execução das políticas 

públicas, demandas focadas em interesses setoriais de dados segmentos sociais, aqueles com 

maior capacidade organizativa e poder de influência. Outro ponto a ser considerado é a 

dinâmica que envolve interesses políticos e econômicos locais em confronto com diretrizes de 

políticas públicas formuladas em escalas mais amplas, o que traz à tona a necessidade de se 

entender como as particularidades locais são levadas em conta pelo Estado no contexto da 

formulação de amplos programas de ação. Sano (2008) destaca que é necessário explicar as 

mudanças e a continuidade das políticas públicas, que muitas vezes se manifestam pelas 

capacidades de gestão apresentadas pelos entes subnacionais ou pela própria diversidade 

econômica, política, social e cultural da federação, e pelo próprio desenho da política em 

diferentes contextos. 

Segundo Jaccoud (2009), o Brasil é caracterizado pela noção de Estado democrático, e 

por isso compreende que gestão de políticas e programas públicos não pode ser atribuída 

apenas aos governos local, regional e nacional, pois a estrutura de gestão para execução de 

programas e políticas públicas depende da cooperação entre os atores do Estado e destes com 

a sociedade, numa composição paritária no poder de decisão. A Constituição de 1988 legitima 

os mecanismos de controle democrático e de participação popular, como os conselhos de 

direitos e de políticas públicas, e a institucionalização do debate da sociedade civil nos 

espaços de ações públicas, que visa controlar e deliberar em políticas e programas públicos 
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(JACCOUD, 2009). Para o autor os conselhos deveriam ser uma arena de debates públicos 

que imbricam sociedade e Estado para acompanhamento, avaliação e controle social da 

política e programa público. Porém, pondera a autora, quando a paridade dos atores que 

compõe as arenas que tratam da coisa pública não é respeitada, o conselho passa ser lócus 

técnico da gestão, podendo ocorrer incompatibilidade entre o rigor técnico e burocrático nos 

debates da política em si. Entretanto, denota-se a fragilidade tanto dos conselhos, em termos 

de gestão e acompanhamento das ações executados nos municípios, como dos próprios 

conselheiros em se tratando de qualificação, capacitação e representatividade para exercerem 

tal função e da própria capacidade de conhecimento da Política de Assistência Social 

(ALMEIDA, 2015).  

Gradativamente a sociedade brasileira avançou em mecanismos de controle de 

políticas públicas efetivadas pelo Poder Executivo nas várias instâncias federativas. Tal 

fenômeno vem ocorrendo desde a Constituição de 1988, quando foi instituído o instrumento 

do controle social que assegura a participação da sociedade civil na efetivação das políticas 

públicas no País. Mais especificamente vê-se ao longo da década de 1990 uma proliferação de 

fóruns, conselhos, comitês e parcerias que buscam instituir, nos diversos níveis de governo e 

nas mais variadas áreas de atuação do Estado, novos espaços de representação caracterizados 

como mecanismos tradicionais de democracia representativa. Os elos entre o Estado e a 

sociedade civil intensificam- se com discussões e deliberações que buscam ampliar os 

serviços oferecidos por meio de políticas públicas, possibilitando acesso aos direitos por parte 

da população. 

No Brasil, os mecanismos de controle democrático desenvolvem-se e são propostos 

num contexto de ascensão da sociedade civil, a partir da disseminação dos movimentos 

populares, no processo constituinte e pós-promulgação da Carta Magna de 1988. Esta trouxe 

avanços e conquistas para a sociedade a partir do momento que propôs a universalização dos 

direitos e a descentralização político-administrativa. Dentre as diretrizes que norteiam a área 

da assistência social desde a Constituição Federal está a participação da população por meio 

de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis. Esta diretriz carrega um grande debate sobre o fortalecimento da democracia em 

sociedades cada vez mais complexas. Os conselhos assumem, então, o papel de agente capaz 

de contribuir com a prática democrática sem se sobrepor aos protagonistas principais, neste 

caso, os próprios beneficiários da política pública. 
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Este debate chegou ao Brasil na transição entre a ditadura militar e a volta da 

democracia brasileira, sendo marcado por amplo ativismo da sociedade civil. Damasceno e 

Oliveira (2004) afirmam que:  

 

A descentralização político-administrativa elencada pela constituição de 1988 

demarca um momento em que é garantido à sociedade o direito de formular e 

controlar políticas, provocando um novo rumo nas relações entre Estado e sociedade 

civil. Esse processo de descentralização foi um forma e condição para se reformar o 

Estado e as políticas sociais (DAMASCENO; OLIVEIRA, 2004, p. 14). 

 

Elazar advoga o conceito de não-centralização para analisar relação entre os entes que 

formam uma federação. Considerando que na descentralização está implícita a existência de 

um centro de onde emana o poder, que pode ser descentralizado ou centralizado conforme os 

interesses do governo central, Elazar defende como característica do regime federalista a não-

centralização. Os poderes dos governos são difundidos entre muitos centros, com existência e 

autoridade garantidas pela constituição, em vez de se concentrar em um único centro 

(ELAZAR, 1987). Nessa abordagem não há a existência de um único centro de poder, mas de 

múltiplos centros que se interconectam por uma lei respeitada e compartilhada entre as partes. 

Há, portanto, a constituição de uma nação para a formalização do pacto federativo e para a 

garantia do contrato entre os entes, já que tal procedimento garantirá a existência de centros 

de poderes distintos dentro de uma mesma nação. Apesar de haver limites nos 

fundamentarmos na teoria do federalismo como pacto, sobretudo ao se analisar o caso 

brasileiro, Souza (2008), ao apontar um dos limites presentes em tal concepção, indica certa 

negação do caráter conflituoso e instável entre os governos, o que pode marcar o interior do 

sistema: 

Ao tratar a opção complexa do federalismo como um pacto e não como uma 

barganha em constante evolução, [...] essa linha teórica encobre o caráter altamente 

conflituoso e instável que marca esse sistema de divisão territorial de autoridade e 

de governo e apresenta o federalismo como uma situação de equilíbrio entre forças 

opostas — união versus autonomia, centralização versus descentralização e regra da 

maioria para preservar a unidade versus direitos das minorias para preservar a 

diversidade (SOUZA, 2008, p. 32). 

 

De fato, uma análise apurada dos sistemas federativos concluiria que o embate entre 

forças opostas, citadas pela autora, e pelos princípios de autonomia e interdependência, não 

faz parte da realidade. Há relações que são frutos de uma complexa trama que se encontra em 

constante movimento, ainda que a inter-relação entre os distintos níveis de governo não 

elimine a possibilidade de conflito entre eles e nem a predominância de uma instância em 

relação à outra em determinadas ocasiões. Reside nesse ponto a lógica de Burrell e Morgan 

(1979) quando discutem a aproximação do paradigma estruturalista radical da sociologia da 
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mudança radical numa perspectiva objetivista, com similaridades com a teoria funcionalista, 

apesar de terem fins diferentes. Percebem a sociedade caracterizada por conflitos 

fundamentais que provocam mudanças radicais oriundas de crises políticas e econômicas. Tal 

entendimento aproxima-se do paradigma estrutural do conflito proposto por Jones (1993). A 

inter-relação entre os entes é elemento primordial nos regimes federativos e requer a 

compreensão da dinâmica federativa, já que nem sempre há harmonia entre os entes, e esta 

por vezes sendo até antagônica ou mesmo forçada por determinada situação. O que não está 

previsto, em um regime federal é a total separação e o isolamento entre as partes, como 

destaca Franzese (2010): 

[...] o adjetivo cooperativo não implica uma interação tranquila e amigável entre as 

esferas de governo, como poderia sugerir o nome. Quer dizer apenas que os 

diferentes governos devem funcionar e trabalhar juntos – não por opção, mas pela 

própria dinâmica estabelecida pelo desenho constitucional federativo (FRANZESE 

2010, p. 38). 

 

Essa dinâmica nunca será estática ou padronizada e, mediante a complexa trama que 

permeia a cooperação, os arranjos federativos assumem formas distintas e obtêm efeitos 

distintos, de acordo com o desenho institucional traçado. Assim, a barganha entre os níveis de 

governo faz parte do sistema federativo, de modo que cada ente tende a tirar o maior proveito 

na relação. Ademais, entraves podem ser encontrados no federalismo cooperativo. As relações 

verticais estabelecidas entre os entes, por vezes, podem ser confundidas ou até mesmo 

desenhadas de forma verticalizada, pendendo tal relação mais para a subordinação do que 

para a cooperação. O modelo federalista brasileiro demarca uma forma de organização 

político-territorial no qual coexistem diferentes níveis de governo gozando de relativa 

autonomia dentro de uma única nação. O federalismo, no entanto, não é a única forma de 

organização política de um país. O Brasil, por exemplo, nasceu como Estado unitário
8
. No 

federalismo, há hierarquia de poder e o governo central se sobressai às demais instâncias, 

havendo divisão territorial do poder político. Neste modelo, os governos subnacionais não 

detêm autonomia política e administrativa. Por essa razão, Abrúcio (2001) afirma que: 

 

O federalismo supõe, portanto, uma dupla soberania: a dos governos subnacionais, 

com poder de autogoverno e responsáveis perante o eleitorado local e a do Poder 

nacional (ou federal), representante de toda a população do país. Assim, 

diferentemente do Estado Unitário, constituído por uma linha hierárquica clara e 

piramidal de poder e por uma soberania indivisível, a estrutura federal tem múltiplos 

centros de poder (ABRÚCIO, 2001, p. 97). 

 

                                                           
8
 É formado por um único Estado, existindo uma unidade do poder político interno, cujo exercício ocorre de 

forma centralizada; qualquer grau de descentralização depende da concordância do poder central. 
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De acordo com Elazar, reconhecido teórico desta abordagem, o termo federal é 

caracterizado como 

Derivado do latim foedus, que [...] significa aliança. Em essência, um arranjo 

federativo é de parceria, estabelecida e regulada por um pacto, cujas relações 

internas refletem o tipo especial de partilha que deve prevalecer entre os parceiros, 

com base no reconhecimento mútuo da integridade de cada parceiro e a tentativa de 

promover uma unidade especial entre eles
 
(ELAZAR, 1987, p.5). 

Para o autor, federalismo é um pacto, um tratado de cooperação, de confiança e de 

respeito estabelecido entre entes federados e seus atores sociais, composto por regras 

partilhadas e regras autônomas decididas e orientadas a partir da participação coletiva dentro 

dos espaços públicos de composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil. Para ele, 

a tese central dos regimes federativos é a combinação de autogoverno e governo partilhado e 

cooperado. Daí advém do conceito de federalismo cooperativo, um desdobramento da teoria 

do federalismo como pacto que inclui, na análise, a dinâmica do relacionamento entre 

governos, considerando que estes nem sempre serão harmoniosos e, de modo algum estáticos, 

conforme afirmam Elazar (1987) e Grodzins (1967). Entretanto, a cooperação entre as 

instâncias governamentais é elemento necessário ao desenvolvimento das federações e está 

fundamentada nos acordos e nas barganhas entre elas (TERTO, 2017). Por seu turno, Almeida 

(2005) define o federalismo cooperativo como sendo ―[...] caracterizado por formas de ação 

conjunta entre esferas de governo, em que as unidades subnacionais mantêm significativa 

autonomia decisória e capacidade de autofinanciamento‖. Grodzins (1967) compara o 

federalismo cooperativo a um ―bolo de mármore‖. A comparação está relacionada ao 

mármore e à dificuldade de delimitar suas cores e faz alusão à complexidade de situar 

competências e ações de cada esfera do governo, no caso específico, o dos EUA. Por meio de 

metáfora, é factível visualizar o modelo, mas na condição de teoria não pode ser considerada 

adequada, já que as competências de cada um dos entes devem ser definidas e, para tanto, a 

constituição de um país assume papel primordial.  

É fato que, Wright proveu uma base conceitual para compreensão das relações 

intergovernamentais para além de viés estático e rígido, realçando o papel da barganha entre 

os entes bem como a complexidade dessa relação. Tal dinâmica acentua-se ainda mais nos 

países cujo sistema de governo é o federalismo, por demandar relação constante de 

negociação entre os entes e exigir sempre a busca de equilíbrio na relação entre as regras 

comuns e as regras próprias de cada governo. Nesse sentido, Abrúcio (2001; 2005) e Arretche 

(2004) têm optado por utilizar o termo coordenação federativa para destacar o inter-

relacionamento entre os níveis de governo dentro do sistema federal. Na literatura específica 
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brasileira, autores como Abrúcio (2010; 2010a), Kugelmas e Sola (1999), Franzese e Abrúcio 

(2013) destacam as áreas nas quais o governo federal tem investido e fortalecido a 

coordenação federativa, quais sejam: saúde, educação e assistência social. Com isso, surgem 

áreas de arenas intergovernamentais de discussão e deliberação. Convém destacar que tais 

relações ocorrem não sem conflitos, estando estes presentes nos arranjos federativos, embora 

se tenha buscado, por meio da barganha, resoluções. De acordo com Abrúcio (2005) o termo 

diz respeito às formas de integração, ao compartilhamento e à decisão conjunta presentes nas 

federações. Para o autor, uma boa combinação entre esses dois elementos – cooperação e 

competição – é a chave para a boa coordenação federativa. Contudo, é preciso discutir o 

significado desses dois termos dentro do federalismo: 

Cooperação, no caso, não significa a imposição unilateral de ações conjuntas, que 

estão mais para a subordinação do que para as parcerias, e são típicas de governos 

centralizadores ou de situações em que há um desnível vertical/horizontal muito 

grande entre os entes federativos; tampouco a competição deve ser uma luta sem 

peia entre as partes (ABRÚCIO, 2001, p. 98).  

 

A coordenação no sistema federativo recupera a noção de pacto, que se materializa na 

constituição e em distintos momentos de acordo e negociação de políticas entre governos. 

Mesmo havendo separação de funções governamentais entre diferentes níveis de governos no 

regime federalista, existirá coordenação intergovernamental já que, cada vez mais, políticas 

públicas são formuladas com a execução ocorrendo mediante competência partilhada, 

necessitando de um trabalho coordenado na implementação. Um exemplo desse tipo de 

política, no caso brasileiro, é o Sistema Único de Saúde (SUS), cuja efetivação depende de 

ação coordenada dos estados, municípios e União, o mesmo ocorrendo com o SUAS, 

implementado em momento posterior. Sano (2008) ressalta que, a transição de um modelo 

federativo mais inclusivo em que a coordenação é estabelecida pela via da hierarquia 

somente, torna-se mais fácil, ao passo que uma relação de maior autonomia dos atores e maior 

imbricação entre as ações (a coordenação participativa) torna-se mais difícil, devido à 

presença de vários níveis de governo com poder de decisão envolvendo diferentes interesses. 

A escassez de coordenação efetiva é um dos aspectos primordiais em sistemas federativos, 

principalmente quando estão imbricados níveis de governo, tornando-se ainda mais difícil 

quanto menor for a cultura política dos atores (PIERSON, 1995). Tais fenômenos tendem a se 

repetir, em nível municipal, especialmente pelo fato de algumas unidades do Poder Executivo 

local gozarem de condições financeiras e políticas privilegiadas em relação a outras que não 

detêm garantia de repasses de recursos da União pela natureza da atividade desenvolvida. 

Aqui reside o argumento defendido por Arretche (apud STEPAN, 2004) da autoridade política 
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entre os estados federativos, quando tal relação se estabelece a partir do modo como estão 

estruturadas as relações entre os poderes executivo e legislativo na esfera federal.  

Sendo as unidades de governos entes autônomos, estes têm a opção de aderir ou não a 

determinada política proposta pelo governo central (TERTO, 2017). Convém destacar que 

governos federais, estaduais e municipais apresentam diferentes capacidades arrecadatórias e 

administrativas que podem significar o deslocamento do equilíbrio de poder (SANO, 2008). 

Assim, determinados governos, de modo especial o central, dada a arrecadação superior, 

podem utilizar-se do mecanismo de indução de políticas ao prestarem apoio tanto técnico 

quanto financeiro aos demais para implementação de determinado programa, de modo que a 

cooperação fique atrelada a algum benefício recebido em troca. Além disso,  

Não se pode esquecer, também, que o modelo cooperativo contribui para elevar a 

esperança quanto à simetria entre os entes territoriais, fator fundamental para o 

equilíbrio de uma federação. No entanto, fórmulas cooperativas mal-dosadas trazem 

problemas. Isso ocorre quando a cooperação confunde-se com a verticalização, 

resultando mais em subordinação do que em parceria [...] (ABRÚCIO, 2005, p. 44). 

 

A cooperação entre os entes, portanto, pode ser fator positivo para combater 

desigualdades regionais, buscando equidade no atendimento aos cidadãos, e pode ser 

confundida com verticalização, como alerta o autor, já que tal mecanismo vai ao encontro ao 

princípio da não-centralização denotando existência de centros de poder. A competição entre 

governos dentro do regime federalista é benéfica por ser forte instrumento que favorece o 

controle mútuo entre as partes, impedindo a predominância de uma instância em relação a 

outra. Além disso, ao compararem o desempenho governamental, os eleitores estimulariam a 

busca pela melhoria. No entanto, Abrúcio chama a atenção para os efeitos do excesso de 

competição, quando esta vai além do controle mútuo, quando a competição reforça tendências 

centrífugas e assimétricas nas relações intergovernamentais. Práticas como guerra fiscal ou 

autonomização dos governos locais tendem a aumentar a desigualdade e a diminuir a 

esperança por simetria, enfraquecendo os laços federativos (ABRÚCIO, 2001).  

É factível afirmar que tanto a competição quanto a cooperação podem fortalecer o 

sistema federativo, mas quando percebidos em excesso há risco de que sejam prejudiciais. 

Assim, está posto um desafio aos países federais, qual seja o de encontrar caminho que 

proporcione equilíbrio entre competição e cooperação, buscando possibilidades de 

fortalecimento do sistema e de eliminação de disparidades. Tais aspectos destacam a 

relevância da integração e do compartilhamento de decisões entre os entes, retomando, 

portanto, o conceito de coordenação federativa que, para Abrúcio (2005), ocorre por meio de 

regras legais que obrigam os atores a compartilhar: decisões e tarefas; fóruns e mecanismos 
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políticos de negociação intergovernamental; funcionamento das instituições representativas; 

ação de coordenação e/ou indução do governo federal. Assim, a coordenação federativa gera 

algumas implicações: 

Em primeiro lugar, sua adoção significa sair da dicotomia entre centralização e 

descentralização, que leva mais ao jogo do cabo de guerra do que a práticas 

colaborativas que respeitam a autonomia dos entes, sem perder de vista as 

necessidades nacionais de uma federação. Além disso, a visão coordenadora que 

vem se instalando em várias políticas públicas não significa dar poder à União para 

se voltar ao modelo centralizador anterior. Ao contrário, na atual situação vigora, em 

maior ou menor medida, uma negociação mais constante com estados e municípios 

mais autônomos, tanto na elaboração quanto na implementação dos programas 

governamentais, de modo que toda ação federal tem de levar isso em conta 

(ABRÚCIO, 2010, p. 49). 

 

Pensar o funcionamento efetivo do sistema federativo significa pensar maneiras de 

adequar a competição e a cooperação a um equilíbrio nas relações entre diferentes instâncias 

de governo, verticais e horizontais. Um grande desafio à atuação do governo federal, portanto, 

é por um lado zelar pela coordenação federativa, ou seja, encontrar um ponto de equilíbrio 

entre autonomia, participação e direitos originários das partes com as regras do pacto 

federativo assumidas por todas como forma de preservar a unidade territorial, e por outro criar 

espaços democráticos de participação que envolvam os atores e a sociedade civil. Neste 

sentido, a partir da constituição de 1988 foram criados os instrumentos de participação, a 

exemplo dos conselhos municipais, percebidos como mecanismos de promoção do controle 

social. 

 

3.1 OS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

O desmonte de direitos e a crescente retração do Estado, vêm exigindo da gestão 

pública novas estratégias de intervenção, uma gestão que se afaste das práticas burocráticas e 

setoriais, uma gestão que se materializa especialmente pelo trabalho coletivo e é construída na 

perspectiva da participação e do controle social. No entanto, essa mudança na forma de gerir o 

público se constrói sob bases contraditórias: ao mesmo tempo que preconiza a 

descentralização, participação social, relações democráticas entre os atores e instituições, 

fortalece também as práticas de um Estado mínimo, legitimando a divisão de 

responsabilidades na execução da política pública com esses atores, repassando as funções 

públicas estatais para o espaço privado da sociedade civil e do mercado (FONSECA et. al, 

2009). Raichelis (2009) assevera que a Constituição de Federal de 1988 legitimou os 

conselhos gestores de políticas públicas, espaço de participação de atores sociais e de controle 
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social, e estabeleceu uma série de mudanças no cenário social, político e cultural, de modo 

que se verifica o protagonismo de novos atores sociais e a contribuição destes para o 

fortalecimento da democracia do País. As inovações institucionais em andamento estruturam-

se de modo a incorporar representantes da sociedade civil e do Estado, inclusive aquelas 

categorias e grupos sociais que antes estavam excluídos do espaço público institucional e do 

debate com as representações formais do Estado. Tais fatos, portanto, tornam-se relevantes 

quando se pensa e se atua na avaliação de políticas públicas. 

De acordo com Pellini (2003), cinco estratégias ocorrem no exercício do controle 

social pela sociedade civil: organizações não-governamentais; participação na elaboração de 

orçamento público; por colaboração junto ao Poder Legislativo; no controle da execução 

financeira; e por meio dos conselhos. Todavia, alguns elementos limitadores dificultam o 

exercício do controle social, tais como: ênfase no aspecto financeiro; reduzida preocupação 

com indicadores sociais; e frágil prática do exercício do controle social no Brasil a partir dos 

conselhos gestores de políticas públicas, ainda pouco incorporados na cultura da sociedade. 

Aqui o desafio está na dificuldade das organizações da sociedade civil em ocupar os espaços 

dos conselhos de modo propositivo, conforme registra Santos (2005), uma vez que há em 

certo grau, centralidade nos representantes governamentais por residir nestes o domínio da 

elaboração e da execução financeira e orçamentária.  

Os conselhos municipais de assistência social, a despeito de, é um espaço de resultante 

do processo de interação das ações dos diversos atores, atuando como instituição 

legitimadora. Para Arendt (1973, p. 35) a esfera social é ―o domínio curiosamente híbrido 

onde os interesses privados adquirem significação pública‖. Entende-se que o que caracteriza 

a modernidade política é a compreensão da política como uma função da sociedade, com a 

implicação fundamental de que as questões eminentemente privadas da sobrevivência e da 

aquisição transformaram-se em interesse coletivo, ainda que nunca se possa conceber de fato 

de tal interesse como sendo público. Os conselhos, como formas de gestão da coisa pública, 

foram defendidos Arendt (1973) ao estudar as revoluções francesa e americana assim como ao 

definir os espaços da ação coletiva
9
 entre o público e o privado. Para a autora, os conselhos 

são a única forma possível de um governo horizontal; um governo que tenha como condição 

de existência a participação e a cidadania. Em Crises da república, a autora afirmou que os 

conselhos poderiam ser não apenas uma forma de governo, mas também uma forma de 

                                                           
9
 A ação coletiva é vista aqui com referência aos estudos sobre trabalho coletivo, que interessam especialmente 

em como o trabalho prescrito se transforma em trabalho real de cada docente ou de um coletivo de docentes no 

contexto escolar (BORGES, 2010). 
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Estado. Obviamente, esta constatação não conflitua com a existência, em volume bem menos 

expressivo, de outras formas de participação direta da sociedade civil nas ações públicas. 

Ressalte-se que a emergência de novos atores sociais e espaços coletivos representa o 

alargamento das fronteiras temáticas do espaço público. 

Com o Estado Democrático de Direito introduzido pela Constituição Federal de 1988, 

o Brasil criou espaços públicos em que a população participa do processo de formulação das 

políticas públicas. São os conselhos que exercem o papel de ligação entre os anseios da 

população e os gestores locais, permitindo uma cooperação na definição das políticas públicas 

(ROCHA, 2011). Assim o conselho assume o papel de espaço de empoderamento e de 

governança local (interação entre o governo e a sociedade sob uma ótica democrática) e 

redefine a cultura política brasileira, sendo imprescindível o esforço da população em fazer 

parte do processo decisório nas políticas públicas, fortalecendo a cidadania, com tomada de 

decisões, controle dos recursos públicos, respeito aos princípios que regem a Administração 

Pública e defesa da qualidade de vida de todos os cidadãos. 

No Brasil, a partir de 2003 a política de assistência social vem alterando 

profundamente as formas de organização e gestão que, agora, trazem um espírito 

absolutamente novo para o setor, rompendo com práticas, ideias e ideologias que persistiram 

desde os primórdios da assistência social como política pública na década de 1930. O Sistema 

Único de Assistência Social vem sendo construído desde 2004, quando a nova Política 

Nacional de Assistência Social é constituída em conjunto com a Norma Operacional Básica – 

NOB/SUAS. A estruturação material pensada para o SUAS tem sido relativamente rápida, 

porém, restando o desafio colocado – para operadores técnicos e gestores – de internalizar os 

conceitos que orientam a execução da política na ação cotidiana (COELHO, 2014). A IV 

Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro de 2003, em Brasília/DF, 

apontou como principal deliberação a construção e implementação do Sistema Único da 

Assistência Social, requisito essencial da LOAS regulamentada pela Lei nº 8.742 de 07 de 

dezembro de 1993, alterada pela lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011, para dar efetividade à 

assistência social como política pública. Vale lembrar, ainda, que a LOAS e a organização do 

SUAS reforçam a articulação entre os três entes federados para a melhor execução da Política. 

O mesmo caminho também foi tomado na V conferência realizada em 2005.  

Ressalta-se que em 2004 foi elaborada uma agenda comum entre os conselhos 

municipais, estaduais, do Distrito Federal e nacional de assistência social, definindo 

estratégias e ações para o exercício e efetivação da intersetorialidade, sendo tema central da 

VII Conferência Nacional, realizada em 2009. Desencadear a discussão e o processo de 
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reestruturação orgânica da política pública de assistência social na direção do SUAS, 

ampliando e ressignificando o atual sistema descentralizado e participativo foi compromisso 

conjunto firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e gestores 

da política de assistência social, à frente das secretarias estaduais e municipais. A Política 

Nacional de Assistência Social busca incorporar as demandas presentes na sociedade 

brasileira no que tange à responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes na 

efetivação da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado.  

A gestão proposta por esta Política pauta-se no pacto federativo, que deve detalhar as 

atribuições e competências dos três níveis de governo na provisão das ações 

socioassistenciais, em conformidade com o preconizado na Lei Orgânica da Assistência 

Social e na Norma Operacional Básica, a partir das indicações e deliberações das 

Conferências, dos Conselhos e das Comissões de Gestão Compartilhada (Comissões 

Intergestores Tripartite e Bipartite – CIT e CIBs), que se constituem em espaços de discussão, 

negociação e pactuação dos instrumentos de gestão e formas de operacionalização da Política 

de Assistência Social. A forma de gestão no sistema descentralizado e participativo proposto 

pela LOAS, em seu capítulo III, artigo 6º, implica na participação popular e na autonomia da 

gestão municipal, potencializando a divisão de responsabilidades e o co-financiamento entre 

as esferas de governo e a sociedade civil (BRASIL, 2012). Quanto aos repasses financeiros 

aos estados e municípios, existem os fundos de participação que atuam como agente central 

na manutenção e autonomia da Política em relação às esferas subnacionais. Mesmo 

reconhecendo que, embora a maioria dos Estados e dos Municípios assegure recursos 

próprios, ainda não há uma dinâmica de repasse destes aos Fundos de Assistência Social.  

O exame das variadas concepções institucionais e, nelas, a visão de gestão, permitem 

deduzir que não há a negação do fato de que os conselhos são instituições sociais que, para 

cumprirem seus objetivos e planejamentos, precisam ser em alguma medida administradas ou 

geridas e com garantia sistemática de transferência de recursos. No entanto, apresentam 

posições complexas e, frequentemente, com grau de discussão ampliado quando envolve 

poder público, sociedade civil e organizações sociais, com relação aos seus objetivos e às 

formas organizacionais.  
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4 CONCEITOS E CONCEPÇÕES ACERCA DO INSTITUCIONALISMO 

  

Os primeiros estudos organizacionais adotam o conceito de instituição de modo 

prescritivo. Essa perspectiva, chamada de desenvolvimento institucional, preocupa-se com as 

formas como uma organização pode se tornar instituição, ou seja, ganhar legitimidade perante 

a sociedade e tornar-se permanente, sobrevivendo no ambiente. Neste sentido, nos primórdios 

dos estudos das organizações, verifica-se a adoção prescritiva do conceito de instituição, uma 

vez que se tinha como foco de compreensão e análise a forma como organizações poderiam se 

transformar em instituições. Entretanto, para efeito de discussão e base teórica do estudo, aqui 

se toma como referência o novo institucionalismo, porém sendo necessário retomar em alguns 

momentos ao velho institucionalismo para entender a perspectiva no novo institucionalismo. 

Peci (2006) relata que a permanência das instituições decorre não apenas do fato de 

que estas satisfazem necessidades humanas (culturalmente definidas), mas, também um 

conjunto de fatores contingenciais que nascem de relações inevitáveis. Peci (2006) destaca 

que a chamada corrente de desenvolvimento institucional ou (institutional building), causou 

grande impacto nos estudos organizacionais, especialmente, devido a seu caráter aplicado 

(PECI, 2006). Para Barroso (2006) a legitimação das instituições compreende ―[...] os 

processos formais e informais que garantem a coordenação da ação coletiva, através de 

produção e manutenção de regras que asseguram o seu funcionamento‖. Esses processos com 

base nas teorias desenvolvidas por Reynaud (1997) incluem a regulação de controle, por meio 

da definição de normas e regras, nomeadamente pela ação do Estado, que orientam a 

organização e o funcionamento dos conselhos; a regulação autônoma, resultante da produção 

de regras próprias e das ações dos atores, neste caso, os que estão envolvidos na dinâmica dos 

conselhos municipais de assistência social em função da sua própria diversidade, onde estão 

em jogo interesses coletivos cujas relações resultam numa complexidade de debates que 

abrangem todas as diretrizes, ações e dinâmica territorial. 

Tanto a perspectiva prescritiva quanto o trabalho de Hughes (1996) ressaltam a 

importância do caráter permanente das instituições. O que parece diferir entre eles é a 

praticidade do primeiro e a complexidade do segundo. Enquanto o primeiro busca formas para 

que uma organização se torne instituição, o segundo tende a considerar aspectos 

antropológicos, psicológicos e sociológicos. Selznick (1996) designa como ―processo de 

institucionalização‖, pode ser sintetizado num aspecto: valores substituem fatores técnicos na 

determinação das tarefas organizativas. Para o autor, a organização é uma expressão estrutural 

da ação racional que, com o passar do tempo, se apresenta sujeita às pressões do ambiente 
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social e se transforma em sistema orgânico. Esta evolução de sistema estrutural para sistema 

orgânico é denominada de processo de institucionalização. Com isso, as tarefas organizativas 

são determinadas mais por valores do que por técnica. No modelo comportamentalista de 

Simon (1971), a ação é resultado de um cálculo racional e está subordinada à razão, mesmo 

que de forma limitada.  

O modelo de comportamento de Simon (1971) enfrenta a concepção racionalista da 

ação, posta em causa pelos precursores da Teoria Institucionalista tanto do domínio da 

sociologia quanto da economia, nas dimensões epistemológica e metodológica. No entanto, 

mantém que as ações são resultados de um cálculo racional, ou seja, estão subordinadas à 

razão, ainda que de forma limitada, enquanto o comportamento é governado pela intenção e 

pela deliberação racional. 

Nos anos 1970 a importância dos sistemas de controle cognitivos foi resgatada para a 

análise organizacional ao colocar em vigor as proposições institucionais. Pela teoria cognitiva, 

a mente reage a um grande quantidade de dados sensoriais que recebe, buscando reduzir a 

incerteza conceitual e dando à confusão caótica de estímulos algum sentido e significado 

(HODGSON, 1994, p.109). Contra a racionalidade global dos teóricos racionalistas, Simon 

(1987) propõe a ―racionalidade limitada‖ que pondera a capacidade computacional limitada 

da mente humana.  

Nas contribuições teóricas ou empíricas da perspectiva institucional, podem ser 

identificadas sementes conceituais de precursores institucionalistas tais como os economistas 

Thorstein Veblen, John Commons e Westley Mitchel, e sociólogos como Emile Durkheim e 

Max Weber, que aprofundam e solidificam as bases da Teoria Institucional. As marcas dessas 

contribuições estão em manifestações como a ênfase na mudança e na valorização da 

investigação empírica. Ancorado em conceitos como institucionalização, normas, mitos e 

legitimidade, o enfoque institucional desenvolveu-se, segundo Chanlat (1989), em três 

orientações distintas: uma econômica, outra política e, uma terceira, sociológica.  

A abordagem econômica realça aspectos que não são considerados pelo paradigma 

dominante da teoria econômica a exemplo do entendimento do processo econômico como 

uma construção social manipulada pelas forças históricas e culturais. Tanto o velho 

institucionalismo como o novo institucionalismo possuem essa abordagem, embora de modos 

diferentes. O novo institucionalismo se interessa pelos sistemas normativos e de governo que 

são criados para regular e gerir os intercâmbios da economia. O velho institucionalismo se 

preocupa em resistir ao pensamento neoclássico, mas entendendo a economia pela economia, 

tendo regulações do próprio sistema econômico.  
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Quadro 2 – Síntese do novo institucionalismo a partir do ponto do vista econômico 

Teoria da 

Regulação 

Opõe às convenções de coordenação os compromissos institucionais reguladores dos 

conflitos e a expressão estabilizada das relações de poder. As formas institucionais 

equivalem para a teoria da regulação aos compromissos institucionais que regulam os 

conflitos, mas não fazem com que eles desapareçam. 

Nova 

Economia 

Institucional 

As instituições aparecem como modalidades eficazes de coordenação de atores que suprem 

ou compensam os mecanismos do mercado. Por sua vez, sua gênese é interpretada como o 

resultado de uma congruência entre decisões individuais, o resultado agregado do cálculo 

custos/benefícios, o produto de um contrato entre os agentes 

Economia das 

Convenções 

Adota uma concepção crítica sobre as representações mais comuns do mercado e recusa a 

ideia, segundo a qual, ―as instituições existem apenas referidas a questões de eficiência‖. 

Os indivíduos agem de acordo com regras. 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

Na abordagem política a perspectiva institucionalista considera a importância da 

dimensão cultural. Assim, a vida política da sociedade contemporânea pode ser interpretada 

por meio dos símbolos, rituais, cerimônias, relatos e dramatizações. O interesse dessa 

abordagem é na autonomia e complexidade dos sistemas políticos, além da representação e 

simbolismo do universo político. A orientação política concentra seu interesse em questões 

como a autonomia relativa das instituições políticas em relação à sociedade, a complexidade 

dos sistemas políticos existentes, o papel central exercido pela representação e o simbolismo 

no universo político. Assim, símbolos, rituais, cerimonias, relatos e dramatizações na vida 

política ofertam coerência interpretativa à vida política da sociedade contemporânea, ao 

mesmo tempo em que cumprem, sob este enfoque, um papel configurador de um mundo 

potencialmente disforme e permanentemente afetado pela turbulência social e política. Na 

abordagem sociológica destaca o papel das normas culturais e dos elementos do amplo 

contexto institucional, como as normas profissionais e os organismos do Estado no processo 

de institucionalização.  

 

Quadro 3 – Síntese do novo institucionalismo a partir do ponto do vista da ciência 

política 
Concepção Relação: Instituição x Comportamento 

Individual 

Processo de formação e transformação 

das instituições 

Histórica Mistura os enfoques Cultural e de Cálculo: 

os atores calculariam com base em seus 

interesses, mas ao mesmo tempo possuiriam 

diferentes visões de mundo, correspondentes 

às suas posições e contextos sociais. 

A instituição funciona como uma maneira de 

regular conflitos inerentes ao 

desenvolvimento da diferenciação de 

interesses e à assimetria de poder. 

Escolha 

Racional 

Enfoque de cálculo: a instituição tem o papel 

de reduzir a incerteza em relação ao 

comportamento dos outros. 

Afirma que indivíduos iguais têm 

preferências dadas, cujos problemas 

referem-se simplesmente à coordenação de 

ação.  

Sociológico Enfoque Cultural: as instituições 

corresponderiam aos ―planos morais e 

cognitivos de referência sobre os quais são 

baseadas a interpretação da ação‖. 

Não são as normas e os valores, mas os 

cenários, as regras e as classificações que 

constituem a matéria prima das instituições. 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
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A orientação sociológica foi influenciada por Durkheim, especificamente suas 

contribuições iniciais sobre o caráter variável das bases de ordem social; Weber influenciou 

por meio de seus estudos sobre o nascimento do capitalismo, compreendendo a influência das 

normas culturais na construção e no caráter histórico das estruturas econômicas e sociais. No 

campo sociológico, o institucionalismo apareceu nos trabalhos de Meyer (1977), Meyer e 

Rowan (1992) e de Zucker (1977), apoiados no conceito de instituição desenvolvido por 

Berger e Luckman (1991), que destacaram o papel das normas culturais, dos elementos do 

amplo contexto institucional e dos organismos do Estado no processo de institucionalização. 

A síntese das concepções dos referidos autores, estão elencadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 4 - Síntese do novo institucionalismo a partir do ponto do vista da sociologia 

 

Sociologia Histórica 

Cultural 

Representa uma tendência mais culturalista. Parece com o institucionalismo histórico 

prevalecente em Ciência Política, com o qual compartilham a maior parte dos 

princípios metodológicos: focalizam macro-objetos; levam em conta a contingência 

histórica e a variedade cultural dos contextos estruturais e, assim, as visões de mundo 

dos atores; reconhecem a existência de racionalidades alternativas; fazem uso de uma 

multicausalidade  contextual; reconhecem a importância para a mudança estrutural do 

cálculo empregado por atores em conflito, mas com base em interesses interpretados e 

construídos histórica e socialmente. 

Escolha Racional 

A especificidade do institucionalismo da escolha racional sociológica é focalizar a 

passagem do micro para o macro, procurando introduzir, de diferentes formas, ―a 

noção ausente de estrutura social‖ no modelo econômico. A passagem do micro ao 

macro se dá por meio de três grandes 

mecanismos: os mercados, as hierarquias e os sistemas normativos. 

Sociológico 

Características do institucionalismo sociológico aparecem numa grande variedade de 

formas de sociologia histórica e cultural, do estruturalismo genético da sociologia de 

Bourdieu, que, inspira a teoria da regulação em Economia. 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

É factível afirmar que o novo e o velho institucionalismo compartilham o ceticismo 

perante o pressuposto do ator racional e enfocam a análise na relação das organizações com o 

seu ambiente, ampliando, contudo, os limites desse ambiente. A principal diferença entre as 

duas escolas está na influência do construtivismo social, tomado como referência ao novo 

institucionalismo, que traz também a perspectiva simbólica das instituições. Enquanto as 

correntes tradicionais tomam como objeto de estudo as organizações individuais e 

consideravam o ambiente como pano de fundo, a nova abordagem institucional entende as 

organizações individuais como consequência desse ambiente (BONAZZI, 2000). Todavia, a 

visão de ambiente amplia-se, incluindo elementos simbólicos. Segundo Carvalho, Vieira e 

Lopes (2001, p.7), antes da contribuição institucional, ―os ambientes eram variáveis formadas 

por elementos de dimensão fundamentalmente objetiva, como os recursos materiais, a 

tecnologia e o capital‖. Os autores afirmam que a proposta institucionalista sugere o 
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acréscimo de um ―sistema de crenças e de normas institucionalizadas‖ à visão do ambiente 

formado por ―fluxos e intercâmbios técnicos‖.  

O novo institucionalismo pretende ser diferente, trazendo novas contribuições para o 

campo dos estudos organizacionais. Provavelmente, a principal diferença entre as duas 

escolas está na influência do construtivismo social, adotado como perspectiva oficial do novo 

institucionalismo. De fato, a etnometodologia (GARFINKEL, 1967) e o construtivismo social 

(BERGER; LUCKMANN, 2001) são considerados como microfundamentos oficiais da 

perspectiva institucional (POWELL; DiMAGGIO, 1990). Seus principais proponentes 

afirmam compartilhar uma visão da realidade como socialmente construída e concentram 

esforços principalmente na análise de organizações inseridas num setor, campo ou sociedade 

(FONSECA, 2002; VENTURA, 2004).  

Esse modelo mantém, assim, que as ações são resultado de um cálculo racional, ou 

seja, estão subordinadas à razão, ainda que de forma limitada, enquanto o comportamento é 

governado pela intenção e pela deliberação racional. Portanto, todas as ações são racionais e 

dirigidas a lograr objetivos definidos. Ao abordar a complexidade na tomada de decisões, a 

argumentação racionalista advoga que a tomada de decisão se estrutura por níveis (num 

paralelismo com a informática) e que cada nível de decisão é parte de uma deliberação 

consciente (HODGSON, 1994). No entanto, antropólogos e principalmente psicólogos 

propõem que os seres humanos enfrentam o complexo processo de tomada de decisões 

fazendo também uso de processos mentais inconscientes e semiconscientes.  

Neste assunto constatam-se os avanços inicialmente realizados por Herbert Simon que 

considera, em uma formulação teórica, a existência e o uso dos hábitos inconscientes na ação 

humana. Antes de Simon, Chester Barnard propunha a noção de que os sistemas 

organizacionais superem as limitações cognitivas dos indivíduos. Essas superações são 

alcançadas ao se especificarem fins, se imporem rotinas, se escalonarem objetivos 

intermediários, facilitando a tomada de decisão e aumentando a possibilidade de alcançarem 

determinados propósitos via ação cooperativa (WILLIAMSON, 1990). Estudos no campo da 

teoria institucional contribuíram para o contexto das organizações permitindo novas bases 

teóricas de investigação e concepções epistemológicas para o avanço do campo da ciência. 
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4.1 CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA INSITUCIONAL AOS ESTUDOS 

ORGANIZACIONAIS 

 

A década de 1970 foi testemunha da crise do paradigma estrutural-funcionalista e da 

consequente pluralidade suscitada nos estudos organizacionais. De fato, no debate 

multiplicam-se e as críticas ao caráter fechado das proposições, à ausência de visão histórica, 

e à natureza marginal dos aspetos políticos. Este processo, decisivo na revitalização do campo 

da Teoria das Organizações, permitiu a aparição de novas correntes de investigação e cada um 

atribuiu prioridade a distintos elementos das organizações ou a seus contextos: poder, cultura, 

estratégia, contexto ecológico, instituições. Os analistas que se situam no marco da teoria 

contingencial e ecológica defendem a ideia da interdependência das organizações que lutam 

por recursos escassos e clientes em ambientes e sustentam que são as características destes 

que determinam e condicionam as características organizacionais. Entretanto, a contribuição 

da abordagem contingencial para a compreensão do binômio organização-ambiente começou 

a sofrer críticas dos que consideram, além de demandas técnicas e financeiras, a influência de 

fatores sociais e culturais como elementos do ambiente institucional no funcionamento 

organizacional (SCOTT, 1992). A Teoria Institucional traz notáveis, ainda que inacabadas, 

contribuições a esse tema. Estudos realizados por institucionalistas como Meyer e Rowan 

(1992) apontam a conformidade das estruturas organizacionais a valores vigentes no 

ambiente. Como assinala Perrow (1990), a ênfase no ambiente é a principal contribuição da 

escola institucional. Em vez das tendências predecessoras mais próximas, a Teoria 

Institucional põe no centro de sua interpretação da realidade organizacional a legitimidade e o 

isomorfismo como fatores vitais à sobrevivência.  

A Teoria Institucional, apesar do que se pode chamar seu ―relançamento‖ na metade 

dos anos de 1970, estabelece suas origens em algumas formulações teóricas das últimas 

décadas do Século XIX em meio aos debates na Alemanha sobre o método científico. Zucker 

(1987) descreve diferentes perspectivas teóricas do novo institucionalismo e os níveis de 

análise na teoria institucional identificando duas abordagens teóricas distintas que enfocam 

dois processos centrais diferentes. Contexto como instituição: assume que o processo básico 

é a reprodução ou cópia de fatos sociais do sistema (ou setor) em nível organizacional; aqui 

pode-se tomar como referência o Sistema Único de Assistência Social com potencial de abrir 

possibilidades para inovações locais. Organização como instituição: assume que o processo 

central é a geração (criação de novos elementos culturais) no nível organizacional, 

considerando a reprodução como consequência e não causa da institucionalização; aqui 
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apresentam-se as Prefeituras Municipais do Território do Mato Grande consolidando 

inovações locais. 

Quanto aos níveis de análise na teoria institucional, a figura a seguir exemplifica a 

lógica teoricamente assumida por Zucher (1987). 

 

Figura 1 – Perspectivas teóricas no novo institucionalismo 

 
Fonte: Zucher (1987). 

 

Segundo Zucher (1987), os níveis de análise na teoria institucional são três: o contexto 

institucional, o campo organizacional e a estrutura interna da organização. Esses níveis 

prevalecem na escola institucional e são explicados, segundo o autor, conforme o quadro a 

seguir, da seguinte forma: 

 

Quadro 5 - Demonstrativo dos níveis de análise na teoria institucional 

NÍVIES DE ANÁLISES CONCEPÇÕES 

Contexto institucional 

 Abrangência: ―posições‖ políticas, programas e 

procedimentos da moderna organização [...] são 

manifestações de poderosas regras institucionais que 

funcionam como mitos altamente racionalizados‖ (Meyer e 

Rowan, 1977, p.343). 

 Fonte primária de institucionalização: Estado e sistema 

mundial (Constituição Federal de 1988). 

 Problemática: As organizações tornam-se ―audiência‖ 

passiva de conhecimento institucional, porque as regras se 

formam a partir do Estado ou até do sistema mundial; 

repasses federais/centralização x descentralização. 

Campo organizacional 
 Abrangência (Secretaria Municipal de Assistência Social): 

―Organizações que, em suma, constituem um campo 

reconhecido de vida institucional‖ (DiMaggio e Powell, 

Contexto institucional - “posições políticas, programas e procedimentos da moderna 
organização [...] são manifestações de poderosas regras institucionais quefuncionam 

como mitos altamente racionalizados” 

Campo organizacional - “Organizações que, em suma, constituem um campo 
reconhecido de vida institucional”  

Estrutura interna da organização -  Organização isolada, às vezes, 

redes interorganizacionais. 
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1983, p.148). 

 Fonte primária de institucionalização (Conferências): redes 

interorganizacionais e outras organizações. 

 Problemática (Integração de Políticas nos Municípios): 

Embora a maioria das relações possam ser estabelecidas 

entre as organizações do mesmo ―campo‖, a 

institucionalização pode transcender as fronteiras de um 

único campo. 

 

Estrutura interna da organização 

 Abrangência (Secretarias Municipais e os Conselhos): 

Organização isolada, às vezes, redes interorganizacionais. 

 Fonte primária de institucionalização (participação): 

Indivíduos interagindo nas organizações. 

 Problemática (desinteresse dos atores): Não consegue 

estabelecer um esquema teórico coerente, que possa levar 

em consideração o ambiente institucional. 

 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Zucher (1987). 

  

O que acontece nas organizações pode ser explicado, não em sua dimensão formal, 

objetivos declarados e realização de seus produtos, mas nos milhares de processos 

subterrâneos dos grupos informais, nos conflitos entre grupos, nas políticas de contratação, na 

dependência de grupos externos e nas circunscrições, na luta pelo prestígio, nos valores 

comunitários e na estrutura de poder da comunidade local e instituições legais, que constituem 

o fundamento da compreensão dos comportamentos nas organizações. 

Segundo DiMaggio e Powell (1991b), ainda que a explicação da persistência de 

formas de organização e de ação, por meio de pressões isomórficas, seja uma marca 

dominante no novo institucionalismo, os autores já evidenciam ênfase em elementos políticos 

e estratégicos da ação e mudança institucional. Os autores diferenciam dois tipos de 

isomorfismo: o competitivo − existente onde competição e mercado livre estão presentes 

(foco na análise organizacional) − e o institucional (foco de análise dos autores). Eles 

descrevem três tipos de isomorfismo institucional: coercitivo, mimético e normativo. O 

primeiro resulta de pressões formais e informais (sentidos como a força, a persuasão, o 

convite a se juntar) exercidas por outras organizações das quais as organizações dependem e 

por expectativas culturais da sociedade. O segundo resulta de fatores como ambiente legal, 

estados racionalizadores e outras grandes organizações racionais são apontados como fontes 

de pressão. As organizações se modelam, refletindo outras organizações, de forma não 

intencional − por meio de transferência ou rotatividade de empregados − ou explicitamente − 

por meio de firmas de consultoria, organizações e associações industriais. A última fonte de 

mudança organizacional isomórfica é normativa e decorre principalmente da 

profissionalização. A legitimação de uma base cognitiva produzida por especialistas 
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universitários e o crescimento e a elaboração de redes profissionais − que atravessam as 

organizações e em torno das quais novos modelos se difundem com rapidez − são duas fontes 

importantes de isomorfismo normativo. 

As conclusões assinaladas pelas pesquisas empíricas no domínio dos estudos 

organizacionais, como as relatadas por Powell e DiMaggio (1991), sugeriram 

aperfeiçoamento dos modelos alternativos às teorias racionais de contingência técnica ou de 

escolha estratégica, mais próximas da realidade, para se acrescentar legitimidade à 

organização. Na perspectiva institucional, segundo Perrow (1990), as investigações empíricas 

no campo organizacional e na análise das organizações, de maneira geral devem estar 

impregnadas de uma consciência do poder dentro e fora das fronteiras organizacionais. Zald 

(1970), Mintzberg (1979), Pfeffer e Salancik (1978) e Clegg (1998) compartilham perspectiva 

similar com análises baseadas no enfoque de poder para tentar descobrir que elementos na 

sociedade detêm mais influência e que grupo ou grupos de interesse obtiveram maiores 

benefícios com dadas circunstâncias. Em outro esforço de verificação empírica, Slacke e 

Hinings (1994) realizou um estudo com 30 (trinta) organizações desportivas pressionadas 

pelos seus ambientes, para adotar procedimentos mais profissionais e estrutura burocrática, 

levando-os à identificação dos três tipos de isomorfismo descritos por DiMaggio e Powell 

(1983). 

Segundo Pettigrew (1985), é fundamental compreender o contexto em que se situam 

as organizações para poder entender suas estruturas e processos. Para o autor, o contexto 

modela as decisões que são tomadas e, desse modo, facilita a previsibilidade da ação 

organizacional. Mas, as organizações não são elementos sociais coletivos passivos e, por sua 

vez, modelam o próprio contexto, o que leva a aceitar um quadro de interação complexa entre 

organizações e contextos em permanente movimento longe, portanto, de configurar relação 

determinista e inequívoca. A perspectiva organizacional passou a considerar como 

componentes do ambiente elementos culturais – valores, símbolos, mitos, sistema de crenças 

e programas profissionais – além dos elementos tradicionais formados por recursos humanos, 

materiais e econômicos. O mercado deixa, assim, de ser o motor da racionalização e da 

burocratização, ficando o Estado com essa função.  

Por outro lado, a perspectiva institucional abandona a concepção de um ambiente 

formado exclusivamente por recursos humanos, materiais e econômicos para destacar a 

presença de elementos culturais – valores, símbolos, mitos, sistema de crenças e programas 

profissionais. A consequência deste novo marco na interpretação organizacional revela-se 

quando a concorrência por recursos e clientes entre as organizações deixa lugar à 
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concorrência para alcançar legitimidade institucional e aceitação do ambiente, na perspectiva 

institucional. Deste modo, o mercado deixa de ser o motor da racionalização e da 

burocratização, assumindo o Estado tal função, por meio de seu poder regulador e das 

profissões por meio de modos operandi legitimados. A cultura é elevada à posição 

determinante na formação da realidade organizacional sob uma perspectiva que atribui a 

difusão de procedimentos quotidianos a influências interorganizacionais, à conformidade e à 

persistência de valores culturais, mais do que à função que inicialmente lhes havia sido 

designada.  

Assumir a perspectiva institucional leva a por ênfase em elementos culturais e sociais 

tanto da sociedade, em uma aproximação geral, como nas organizações em particular. É 

também importante identificar o conjunto de valores fundamentais de um determinado 

contexto que seja formador das práticas organizacionais. Para Hofstede (1991), os rituais, 

heróis e símbolos representam as práticas visíveis de ditos valores. Neste sentido, a 

socialização e integração dos novos membros nas organizações é tão somente a tentativa de se 

aprenderem essas práticas. Um aspecto é evidente para a Teoria Institucional: não é o 

mercado nem o centralismo do Estado que permitem a manutenção na sociedade das 

organizações, mas, os ―mitos institucionalizados‖ que criam e sustentam as diversas formas 

organizacionais. A impessoalidade que lhes possibilita indicar os meios adequados para 

alcançar as propostas técnicas de forma racional e o fato de estar além do arbítrio dos 

indivíduos, precisamente por se encontrar altamente institucionalizados (REED, 1992), são 

suas principais características. Estes dois aspectos constituem garantias de legitimidade tanto 

na dinâmica interna das organizações como no contexto exterior, ou seja, na rede de relações 

interorganizacionais.  

A escola institucional não é a única nem a primeira a introduzir o enfoque cultural na 

análise organizacional, é crescente o número de investigações realizadas sob seus 

pressupostos teóricos. A aplicação de mitos e símbolos na análise organizacional permitiu 

aprofundar a compreensão das organizações sob novas hipóteses, adotando uma lente que 

destaca novos elementos antes obscuros. Segundo Perrow (1990), as investigações no campo 

organizacional, e a análise das organizações de maneira geral, devem estar impregnadas de 

uma consciência do poder dentro e fora das fronteiras organizacionais. Pode-se inferir que as 

concepções de poder que subjazem à análise institucional estão além de uma visão pluralista. 

Nesta problemática pode-se buscar as causas pelas quais a teoria das organizações está cada 

vez mais preocupada com a interpenetração entre poder, instituições e eficiência. Isto explica, 

em certa medida, a ênfase especial da perspectiva institucional nas relações de autoridade 
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interorganizacionais. O quadro a seguir sintetiza as contribuições da teoria institucionalista ao 

campo dos estudos organizacionais. 

 

Quadro 6 - Contribuições da teoria institucionalista aos estudos organizacionais 

AUTOR, (ANO) CONTRIBUIÇÕES AOS ESTUDOS 

ORGANIZACIONAIS 

Hannan e Freemann (1977) 

Supõem a ampliação do alcance de uma organização 

singular para a diversidade organizacional, que representa 

a população organizacional e os campos 

interorganizativos.  

Pfeffer e Salaneik (1978) 
As pressões do ambiente controlam a estrutura e ações da 

organização. 

Thompson (1980) 
O ambiente passa do enfoque generalista para o enfoque 

simbólico. 

McNeil (1978) e Perrow (1983) São as organizações que controlam o ambiente. 

Pettigrew (1985) 

Compreensão do contexto em que se situam as 

organizações para entender suas estruturas e processos. 

O contexto modela a tomada de decisão. 

As organizações são elementos sociais coletivos ativos 

que modelam o próprio contexto. 

Perrow (1990) Ênfase no ambiente. 

Butler (1991) 

As instituições religiosas, sociais, econômicas, 

governamentais, políticas e científicas formulam normas 

que podem influenciar o ambiente institucional e suas 

normas.  

Meyer e Rowan (1992) 
Conformidade das estruturas organizacionais aos valores 

vigentes no ambiente. 

Scott (1992) 

Inclusão de elementos simbólicos. 

O ambiente técnico exerce o controle sobre os produtos 

gerados pela organização. 

O foco do ambiente institucional situa-se nos fatores que, 

indiretamente, dão forma à ação organizacional: processos 

de trabalho, qualificação de pessoal etc. 

Scott (1995) 

Divisão da perspectiva institucional em três pilares: 

regulador (ênfase na fixação de normas), normativo 

(evidenciação dos valores e normas) e cognitivo 

(valorização das condições objetivas e das interpretações 

subjetivas). 

DiMaggio e Powell (1991) e Scott e Meyer 

(1994) 

Sublinham o papel dos processos cognitivos e os sistemas 

simbólicos na perspectiva institucional. 

Fonte: elaborado pelo autor (2017). 

 

A orientação econômica da Teoria Institucional consiste em pôr em evidência aspectos 

que não têm lugar central na teoria econômica do paradigma dominante: instituições 

econômicas tais como empresas, mercados e relações contratuais. Colocar o processo 

econômico no marco de uma construção social manipulada por forças históricas e culturais é 

uma das características fundamentais desta orientação (CARVALHO, 2003, p. 23). As 

transações são a principal unidade de análise e responsáveis pela definição dos mercados, 

hierarquias e das formas híbridas da organizações. Concentra esforços em temas como a 

autonomia relativa das instituições políticas em relação à sociedade; a complexidade dos 
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sistemas políticos existentes; o papel central exercido pela representação; e o simbolismo no 

universo político.  

No sistema federalista entende-se, pois, que o federalismo é uma forma de organização 

político-territorial cujo fundamento é o compartilhamento de poder entre níveis de governo, 

os quais possuem certa autonomia para elaborar suas próprias regras, mas, ao mesmo tempo, 

seguem determinadas regras comuns. Nas federações o poder central é fruto de acordo entre 

as partes, um pacto estabelecido visando à manutenção da unidade na diversidade. Tal acordo, 

no entanto, nem sempre estará pautado pela harmonia entre os entes e poderá se caracterizar 

em dados momentos por conflitos de poder, como ressaltou Almeida (2005). Tais conflitos 

tendem a enfraquecer o regime federativo, exigindo relações intergovernamentais fundadas na 

cooperação. Por isso, para Abrúcio (2005, p. 43) aponta que ―o fato é que a soberania 

compartilhada só pode ser mantida ao longo do tempo caso estabeleça-se uma relação de 

equilíbrio entre a autonomia dos pactuantes e sua interdependência‖.  

A proposta dos institucionalistas  a essa visão de ambiente formado em sua totalidade 

por fluxos e intercâmbios técnicos e de mercados é de que há que acrescentar um sistema de 

crenças e de normas institucionalizadas que juntos reproduzem uma fonte independente de 

formas organizacionais racionais (CARVALHO; VIEIRA, 2003). A organização não 

responde apenas às circunstâncias situacionais do ambiente – ambiente técnico/mercado. 

Neste ponto, a Teoria Institucional é essencial para analisar a relação entre organização e 

ambiente. Uma diferença central em relação ao velho institucionalismo e que se torna crucial 

nos estudos de estratégia é a noção de ambiente uma vez que, para o novo institucionalismo o 

foco não é no ambiente local (comunidade), mas, em setores ou campos organizacionais que 

são coextensivos com fronteiras de indústrias, com profissões e Estados-nação. 

Scott (1992, p.157) afirma que o ambiente institucional é caracterizado ―pela 

elaboração de normas e exigências a que as organizações se devem conformar se querem 

obter apoio e legitimidade do ambiente‖. Scott (1995) divide os elementos institucionais em 

três pilares que definem e regem o comportamento dos indivíduos na instituição: Normativo 

(cultura) é formado por conhecimentos tácitos e comportamentos utilizados na execução das 

tarefas necessárias para atingir as metas organizacionais e pessoais dos indivíduos; cognitivo 

(métodos, conceitos) corresponde aos conhecimentos tácitos e explícitos dos indivíduos da 

organização, ―que constituem a natureza da realidade e o arcabouço através do qual os 

significados são construídos‖ (Scott, 1995, p.40). Neste sentido, a Teoria Institucional tem em 

seus antecedentes ontológicos a teoria cognitiva, que dá lugar aos elementos subjetivos do 

conhecimento humano que se somam às representações que os indivíduos fazem dos 
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ambientes configuradores de suas ações e propõem a impossibilidade da deliberação racional 

totalmente consciente sobre todos os aspectos do comportamento, em função da quantidade de 

informação e da capacidade computacional que isso exigiria. O ambiente institucional como 

mencionado por Scott (1992) assume uma postura caracterizada e conduzida por preceitos 

normativos e legais que irão legitimar o ambiente e os atores sociais que nele constituem.   

Com relação ao ambiente institucional, as regras institucionalizadas, classificações 

construídas pela sociedade ou interpretações compartilhadas (BERGER; LUCKMANN, 

2001), podem ser simplesmente tomadas como evidentes ou podem ser sustentadas pela 

opinião pública ou pela força da lei. Instituições inevitavelmente envolvem obrigações 

normativas, mas frequentemente entram na vida social, primeiramente, como fatos que devem 

ser considerados pelos atores. Institucionalização envolve entendimento pelo qual processos 

sociais e obrigações passam a ter status de regra no pensamento e na ação social (MEYER; 

ROWAN, 1983, p.2).  

Os autores, numa referência ao construtivismo social, concebem as organizações como 

reflexos estruturais da realidade socialmente construída, sendo condicionadas, principalmente, 

por seu ambiente institucional. Desse modo, o mito da racionalidade − expresso por meio de 

regras institucionais racionalizadas, presentes em diferentes domínios da atividade − 

influencia a forma e a expansão da organização formal, que incorpora tais regras como 

elementos estruturais: quanto maior o grau de modernização da sociedade, maior a presença 

das estruturas racionalizadas em dados domínios e maior o número de domínios com 

estruturas racionalizadas. Peci (2006) identificou limitações na análise do novo 

institucionalismo. A autora questionou a ausência de um microfundamento coerente de ação a 

dificultar a compreensão dos pressupostos paradigmáticos dessa abordagem. A maioria das 

pesquisas da escola institucional são orientadas por uma perspectiva macro de análise 

(continuando a considerar o construtivismo social – com foco no nível micro − como 

paradigma base). Embora predomine o nível de análise macro, o novo institucionalismo 

apresenta o problema da falácia ecológica, uma vez que perspectivas teóricas e empíricas que 

se autodenominam neoinstitucionais privilegiam diferentes focos de análise, sem, no entanto, 

oferecer um quadro conceitual que possa estabelecer as inter-relações necessárias entre esses 

níveis de análise.  

As pesquisas de Zucker (1977) e Prochno (2003) se diferenciam, substancialmente, 

das predominantes macroanálises institucionais. Essas pesquisas apresentam um nível de 

coerência adequado ao construtivismo social e à etnometodologia, mas divergem 

substancialmente do resto da literatura neoinstitucional. A agenda empírica do novo 
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institucionalismo é caracterizada pelo foco de pesquisa nos chamados processos de 

estruturação de campo ou setor organizacional, definido como reconhecida área de vida 

institucional que inclui fornecedores-chave, consumidores de recursos e produtos, agências 

reguladoras e outras organizações que produzem produtos ou serviços similares 

(DiMAGGIO; POWELL, 1983). Assim, como o chamado ―velho institucionalismo‖ 

considerava a organização unidade autônoma, os pesquisadores neoinstitucionais consideram 

setores (ou campos organizacionais) como autônomos, reconhecendo apenas o caráter 

dependente de recursos, como organizações e pessoas. O foco no campo organizacional ainda 

demonstra uma visão reducionista do escopo de análise do construtivismo social (BERGER; 

LUCKMANN, 2001), cujo centro da análise escapa às fronteiras arbitrariamente estabelecidas 

por estudiosos das organizações, no caso específico, em torno de um campo ou setor. 

De modo geral, é possível identificar que o neoinstitucionalismo absorve a influência 

do construtivismo social e da etnometodologia, mas não se limita a estes, sendo esse o seu 

grande diferencial principalmente na perspectiva dos estudos organizacionais. Assim, o novo 

institucionalismo entende as organizações individuais como consequências do ambiente 

institucional, especialmente por meio do impacto dos elementos simbólicos compartilhados 

coletivamente nos indivíduos. É importante registrar que o novo institucionalismo vai além da 

observação da dimensão construtivista social pois capta não apenas a dimensão cognitiva, 

inconsciente, mas também a dimensão consciente das ações sociais. Peci (2006) destaca que o 

novo institucionalismo apresenta outros pontos de estrangulamento: em termos empíricos, o 

novo institucionalismo considera as instituições como dadas e demonstra pouco interesse em 

termos de compreensão dos processos de institucionalização. Não questiona o porquê de 

determinadas práticas se institucionalizarem e outras não. Novo institucionalismo enfoca, 

principalmente, determinado tipo de mudança, em geral, relacionada aos processos 

isomórficos. A perspectiva não responde a questões como o porquê e de que maneira a 

emergência e a transformação ocorrem. Dessa perspectiva em vigor prevalece a visão que 

considera as organizações como categorias fixadas, essencialistas, pré-políticas e singulares 

(COLIGNON, 1997). As organizações assumem um status analítico privilegiado e tornam-se 

merecedoras de um foco de análise específico. Como a autora alerta, o essencialismo da 

análise organizacional serve para velar algumas pressuposições metodológicas tácitas. Poder é 

uma dimensão ignorada − ou tratada a partir de uma perspectiva tradicional − na abordagem 

teórica e empírica da escola institucional. É enfatizado o aspecto regulativo do poder, não 

diferenciando-se a escola institucional de outras abordagens funcionalistas.  
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Assim, à luz do referencial teórico deste estudo, busca-se analisar o funcionamento da 

gestão do Sistema Único de Assistência Social tomando como base empírica experiências de 

secretarias e conselhos de municípios do Território do Mato Grande/RN, e como referência 

teórica construtos das relações intergovernamentais e do institucionalismo. Para isso, será 

tomado como modelo de análise da ação pública o modelo do Pentágono das Políticas 

Públicas de Lascoumes e Le Galès (2012). 
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5 O MODELO DO PENTÁGONO: CATEGORIAS ANALÍTICAS 

As análises das políticas públicas estão centradas mais especificamente no campo da 

ciência política e no campo da sociologia política. Não é objetivo desta tese proceder com 

uma revisão da literatura a respeito das definições sobre as várias abordagens que demarcam 

uma política, mas apresentar um modelo capaz de analisar e explicar com base em varáveis 

uma ação pública no contexto de uma política. No campo da ciência política as políticas 

públicas se apresentam como ações voltadas às atividades direcionadas ao domínio do 

governo que envolvem ampla discussão entre os atores envolvidos, representações, 

instituições, processos e os resultados gerados pela Política. Neste sentido, entende-se que 

uma política pública é o resultado da atividade de uma autoridade investida de poder público e 

de legitimidade governamental (MENY; THOENIG, 1989). Para Reis (2010) a abordagem da 

política pública se sustenta no ciclo de política ao qual caracteriza como 1) estabelecimento 

da agenda, 2) formulação, 3) implementação, 4) monitoração e 5) avaliação. Para Secchi 

(2012) o ciclo de políticas públicas é um esquema de visualização e interpretação que 

organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. 

Tradicionalmente, a ciência política direciona suas análises tomando como foco 

principal a ação do Estado, do ponto de vista normativo e administrativo. Nesse contexto, e 

tomando como análise a abordagem estatista, entende-se que a política é elaborada ou 

decidida por autoridade formal legalmente constituída no âmbito de sua competência e é 

coletivamente vinculante. Entretanto, para analisar a ação governamental na perspectiva da 

eficácia da política toma-se como referência a forte atuação do Estado, em que a regulação 

social fundamenta-se no Estado de bem-estar social (OLIVEIRA, 2011). Viseu (2012) 

assevera que até os anos de 1950 os estudos da ciência política se concentravam na análise 

entre formulação e implementação, sem levar em consideração toda a diversidade de atores, 

representações, instituições envolvidas no processo, como também o impacto (resultado) 

gerado pela política. A partir dos anos de 1970, Maroy (2008 apud PINTO, 2014), leva em 

consideração novos elementos relacionados ao papel do Estado e à condução das políticas 

públicas  

[...] sob o impacto de diversos fatores como crise das finanças públicas, críticas 

neoliberais, globalização e individualização da sociedade, os Estados-Providência 

conhecem crises de racionalidade e de legitimidade e procuram novas formas de 

ação e de intervenção na sociedade. São desenvolvidas práticas e múltiplos 

processos (descentralização, desconcentração, contratualização, avaliação, parcerias 

público/privado) para fazer frente aos déficits de intervenção burocrática do Estado 

(MAROY, 2008, p. 574,). 
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É a partir deste cenário que os estudos sobre políticas públicas alargam o seu campo 

de análise e passam a refletir sobre o papel de outras instituições, de outros atores para além 

das agências governamentais. Por outro lado, leva a sociologia política a considerar vários 

atores envolvidos no processo político e na dimensão incremental da ação, uma vez que a 

política pública não se resume à ação do Estado. Nesse caso, a análise política coloca em 

evidência que as políticas públicas são mais complexas e menos lineares que a teoria clássica 

pressupõe (BARROSO, 2003). Para Aligica e Tarko (2012) as organizações privadas, 

indivíduos, organizações não-governamentais, organismos multilaterais, redes políticas e 

atores estatais são capazes de estabelecer uma política pública. Neste campo existem também 

múltiplos centros de tomada de decisão dentro de um conjunto de regras aceitas e legitimadas 

pelos atores. Heidemann (2009) define que uma política pública vai além da perspectiva de 

políticas governamentais na medida em que o governo, com sua estrutura administrativa, não 

é a única instituição a servir à comunidade política, isto é, a promover políticas públicas.  

Delvaux (2007), ao citar Commaille (2004), assevera que a sociologia da ação pública 

envolve uma relativização do papel do Estado e maior atenção aos atores locais; não se 

interessa apenas pelas ações das instituições, mas também pelas ações de uma variedade de 

atores públicos e privados, ligados em uma rede de interdependências complexas em 

diferentes níveis: ―distancia-se de uma concepção linear e hierárquica das políticas públicas, 

compreendendo uma via mais horizontal e circular na concepção da ação pública e descarta a 

lógica dos experts na definição das políticas‖ (PINTO, 2014, p. 30). Barroso (2006) ressalta 

que analisar uma política pública não é apenas ficar limitado à sua concepção, execução e 

efeitos, é ir além, é pensar a política pública no contexto de uma ação pública. Para Van 

Zanten (2004 apud PINTO, 2014), analisar as políticas e a ações públicas significa abordar o 

Estado a partir da sua ação e de forma concreta. Lascoumes e Le Galès (2007 apud PINTO, 

2014) conceituam as políticas públicas como ―[...] uma ação coletiva que participa na criação 

de uma ordem social e política, dirigida à sociedade, à regulação das suas tensões, à 

integração dos grupos e à resolução de conflitos‖. Segundo Dye (2009), os estudos de análises 

de políticas e ações públicas se originam de diversos modelos com diferentes abordagens que 

a princípio não foram formulados com a finalidade de estudar a política ou ação pública, mas 

oferecer um caminho de reflexão capaz de simplificar e esclarecer ideias que norteiam o 

escopo da política. 

Pierre Lascoumes e Le Galès (2012) desenvolveram um modelo de análise de políticas 

públicas baseado na teoria da complexidade da sociologia da ação pública, que ressalta a 

importância de se trabalhar com instituições e atores dentro de um contexto regulatório entre a 
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ação social e a ação política (LASCOUMES; LE GALÈS, 2007). Tem como diretriz a 

concepção de que as políticas públicas ocorrem num processo que engloba múltiplos atores e 

aspectos para além do Estado e sua burocracia (PEIXOTO, 2015). Para Peixoto (2015), ―esta 

abordagem apresenta as interações entre diferentes atores e instituições como elemento central 

na análise das políticas. Trata-se de entender a política pública como uma iniciativa 

coordenada que visa à realização de objetivos comuns associados ao enfrentamento do 

problema público‖.  

Para efeito de análise e compreensão de uma ação pública, Lascoumes e Le Galès 

(2007) propõem um modelo denominado de Pentágono das Políticas Públicas, onde 

introduzem cinco elementos, quais sejam: os atores, as representações, as instituições, os 

processos e os resultados. Os atores podem ser considerados individuais ou coletivos, são 

dotados de recursos, têm certo grau de autonomia, são estratégicos e tem a liberdade de fazer 

escolhas, são mais ou menos guiados por seus interesses materiais e/ou simbólicos. As 

representações são os quadros cognitivos, ou seja, o conhecimento adquiridos e normativos 

que dão sentido às ações. As instituições são as normas, regras, rotinas, procedimentos que 

governam as interações. Nos anos de 1980, a partir de uma concepção pluralista, a abordagem 

institucionalista busca compreender a ação pública na perspectiva das instituições sob o ponto 

de vista da ação do Estado. Por outro lado, a abordagem cognitiva parte da ideia de que ―uma 

política pública opera como um vasto processo de interpretação do mundo‖ (MULLER; 

SUREL, 2002, p. 51). Essas abordagens permitem, cada uma sob seu prisma, a compreensão 

das relações a que os atores são submetidos e das transformações no contexto que estão 

inseridos. Os processos são as formas de interação e de recomposição no tempo que 

apreendem as múltiplas atividades de mobilização dos atores envolvidos.  

A figura 2 retrata o modelo de análise de uma ação pública denominado por 

Lascoumes e Le Galès (2007) de pentágono das políticas públicas.  

O esquema resume as variáveis que sintetizam a análise das políticas e das ações 

públicas, dando ênfase à observação dos programas e das burocracias em ação, à abordagem 

setorial da política, à análise dos atores e dos sistemas de ação, e ao estudo das diferentes 

sequências da ação pública, com os seus sistemas de atores, as suas dinâmicas e os seus 

paradoxos (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). 
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Figura 2 – Modelo do Pentágono das Políticas Públicas 

 
Fonte: Lascoumes & Le Galès (2012). 

 

Segundo Teixeira (2017, p. 21) ―há enormes dificuldades em executar uma política 

pública constituída por diversos atores individuais e coletivos, e por competências distintas, 

uma vez que, a política não se realiza por meio de ações estritamente racionais‖. Entende-se 

que um dos elementos que dificultam a operacionalização de uma política pública está na 

condicionalidade dos atores que compõem os espaços nos quais a política está sendo 

implementada e gerida. Há tensões e querelas que, por vezes, desestabilizam e comprometem 

os resultados da política, tendo em vista que as relações de poder e interesse estão implícitas 

nas relações estabelecidas.  

O quadro a seguir descreve, a partir da concepção de Lascoumes e Le Galès (2012), 

teóricos da sociologia, o processo de análise de uma política ou ação pública tomando como 

referência o papel dos atores, das instituições, dos processos, das representações e dos 

resultados. 

 

Quadro 7 - Descrição das variáveis do modelo do Pentágono das Políticas Públicas 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO 

Atores 
Os atores podem ser indivíduos ou coletivos; são dotados de recursos, possuem certa 

autonomia, estratégias e capacidade de fazer escolha, são geralmente guiados por 

interesses coletivos. 

Representações São espaços cognitivos e normativos que dão sentidos às ações. 

Instituições São as diretrizes estabelecidas pela Política que governam as interações entre os entes 

governamentais. 

Processos São as formas de mobilização e interação para execução de atividades entre os atores 

individuais ou coletivos. 

Resultados São os efeitos da ação pública. 

  Fonte: adaptado de Lascoumes e Le Galès (2012) 



74 

Peixoto (2015) ressalta que os atores estão imbricados pelas instituições e interagem 

com elas normatizando uma rotina de processos. Para Teixeira (2017) a interação entre a 

multiplicidade de atores é salutar, pois contribui para o entendimento da Política. Os atores 

são indivíduos que são capazes de influenciar uma ação pública, a partir da sua interação com 

as variáveis do contexto ao qual estão inseridos. Assumem dinamismo no cenário político, 

visto que são capazes de mediar conflitos e formar coalizões. Subirats (2009) ressalta que uma 

política pública, em sua gestão, está imbuída de atores públicos e privados que dialogam e 

formam redes complexas de interações tanto horizontais (interação entre os atores no mesmo 

nível de governo) como verticais (interação entre níveis diferentes de governo). Os atores 

relacionam o fracasso das políticas públicas especialmente às fragilidades que o modelo top-

down apresenta por desconsiderar as dinâmicas sociais existentes no contexto. Tal fracasso é 

interpretado ―a partir da inefetividade, ineficiência e da ineficácia, associada a complexidade 

das políticas públicas [...]‖ (PEIXOTO, 2015, p. 405). Neste sentido, a complexidade e 

dinamismo da política pública passas a ser determinísticos ao reconhecerem a multiplicidade 

de outros fatores, especialmente os que evidenciam a participação de diferentes atores sociais, 

rompendo com o tradicionalismo de análise centrada no Estado e em sua burocracia.  

É importante ressaltar que os mecanismos de uma política não são exclusivamente 

técnicos, uma vez que os beneficiários da política as interpretam a parir da sua subjetividade 

e, com isso, podem assumir vários significados (LASCOUMES; LE GALÈS, 2007). Além de 

os próprios instrumentos aportarem em si seus resultados quando produzem efeitos 

inesperados. Conforme esses autores, se os instrumentos de políticas não são neutros, eles se 

constituem em formas condensadas de conhecimento sobre o controle da sociedade e os 

modos de exercê-lo (ANDRADE; VALADÃO, 2017). Por isso, também é necessário 

compreender como os instrumentos de políticas podem produzir efeitos independentemente 

dos objetivos governamentais perseguidos naquilo que se inscreve como instrumentação da 

ação pública (LASCOUMES; LE GALÈS, 2007), sugerindo que os instrumentos são 

indissociáveis dos agentes que os utilizam e não aportam em si racionalidade técnica. 

Neste sentido, é importante compreender e levar a em consideração as interfaces que a 

política assume com os agentes que a utilizam e que são beneficiados por ela. Para Andrade e 

Valadão (2017, p. 410), seu objetivo é ultrapassar as abordagens funcionalistas de 

instrumentos de políticas públicas que os consideram exclusivamente uma ferramenta técnica 

na operação de programas para a resolução de problemas específicos. Neste sentido, eles (os 

autores) definem os instrumentos como ―um dispositivo ao mesmo tempo técnico e social que 

organiza relações sociais específicas entre o poder público e seus destinatários em função das 
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representações e das significações das quais é portador‖ (LASCOUMES; LE GALÈS, 2007, 

p. 4). Os autores também discutem as dimensões anteriormente indicadas por Hood (2006) 

dentro das especificidades de sua abordagem. Nesta perspectiva, Lascoumes e Le Galès 

(2007) entendem que as instituições são agentes capazes de estabilizar e dar controle as ações 

coletivas dentro de um grau de racionalidade e previsibilidade consideravelmente admitido a 

relação entre a sociedade civil e a administração estatal, sugerindo que a análise da 

instrumentação da ação pública deva acompanhar os processos por meio dos quais há uma 

combinação de fatores heterogêneos a fim de ―desnaturalizar objetos técnicos, mostrando que 

seu progresso depende mais das redes sociais que se formam nas relações do que pelas suas 

próprias características‖ (ANDRADE; VALADÃO, 2017, p. 411). É factível afirmar que a 

partir dos pressupostos apresentados, a ação pública contemporaneamente foi reconfigurada e 

não se restringe mais à centralidade do Estado e dos governos. O que tem ocorrido é uma 

proliferação de atores e instrumentos para tratar das ―políticas públicas‖ levando a três tipos 

de proliferações: (1) dos problemas socialmente debatidos que vão das questões de 

governança mundial, a exemplo dos problemas climáticos, à transversalidade de situações 

locais; (2) a multiplicação de atores e espaços em que se inventa e pratica a ação pública, bem 

como a diversificação de atores, cenas e formas de interação; e (3) a diversificação da 

instrumentação, uma vez que ―cada programa de intervenção é produto de uma longa 

sedimentação histórica e conjuga uma vasta panóplia de instrumentos [...]‖ (LASCOUMES; 

LE GALÈS; 2012, p. 209). 

Muller e Surel (2002) citados por Teixeira (2017) advogam que a partir de uma 

perspectiva sociológica da ação pública, as representações entre os atores tomam para si 

elementos de uma análise cognitiva da ação pública. Segundo Peixoto (2015, p. 405), a 

abordagem da sociologia da ação pública, apoiada e combinada com a teoria da 

complexidade, indica a relevância do papel dos atores sociais e suas representações nas 

diferentes etapas as políticas públicas. É notório que os espaços coletivos e colegiados, onde 

estão inseridos elementos de interesse da sociedade civil e da administração estatal, são arenas 

voltadas à deliberação e à ação pública carregada de representações que ultrapassam a 

objetividade, que as denotam de um pluralismo, o qual deve ser levado em conta não tão 

somente pelo corpo gestor, mas também pelos demais atores da ação pública. Uma vez que a 

própria sociedade se faz representada no processo da ação pública (PEIXOTO, 2015). 

Ao remeter-se à análise da teoria cognitiva, assevera que a aprendizagem é resultado 

do condicionamento de indivíduos quando colocados em situação de estímulo e respostas, ou 

seja, são as habilidades constituintes dos indivíduos capaz de produzir seu conhecimento 
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sobre o mundo (HODGSON, 1994). Para Scott e Christensen (1995) citados por Carvalho e 

Vieira (2003), os atores a partir de suas cognições analisam e interpretam o ambiente tomando 

como referência sistemas simbólicos socialmente construídos como base de tomada de 

decisões. As representações caracterizam no campo da análise da política pública ou da ação 

pública ―um dispositivo ao mesmo tempo técnico e social que organiza relações sociais 

específicas entre o poder público e seus destinatários em função das representações e das 

significações das quais é portador‖ (LASCOUMES; LE GALÈS, 2007:4). 

A esse propósito, Carvalho (2011) analisa que: 

O entendimento dos instrumentos de ação pública enquanto dispositivos de dupla 

face (técnica e social), organizadores de relações sociais específicas em função das 

representações e das significações que lhes são próprios, põe em evidência o seu 

caráter cultural e político. São habitados por regras e normas que dão estabilidade e 

previsibilidade às ações e qualificam e desqualificam atores, abrem e encobrem 

oportunidades para a ação (CARVALHO, 2011, p. 19). 

 

Para Almeida (2015, p. 21), o Estado não é mais o único ator de análise. Há uma 

multiplicidade de espaços políticos, sejam estes caracterizados pela territorialização 

(descentralização, desconcentração, etc), seja pela transnacionalização (europeização, 

agências internacionais; papel das organizações e atores…). Neste sentido, não existe uma 

ordem verdadeiramente hierárquica. As redes que reagrupam os atores podem pertencer a 

espaços de natureza diversa. Segundo Delvaux (2007 apud ALMEIDA, 2015) são estas as 

características principais da ação pública: a) a multiplicidade e diversidades dos atores; b) o 

carácter compósito do ator público; c) a atenuação das relações hierárquicas entre atores; d) a 

relativização do impacto do momento de tomada de decisão; e) a não linearidade do processo; 

f) a fragmentação e flexibilidade da ação. Para Lascoumes e Le Galès (2012 apud MELO, 

2016) nos estudos sobre implementação verificam-se que os projetos e programas 

governamentais são portadores de muitas ambiguidades, o que dá margem aos jogos de poder 

organizacionais internos, onde os objetivos e prioridades dos atores se acumulam de forma 

desarticulada. Ademais, há espaço para uma forte atuação do poder discricionário nos 

procedimentos e na legislação que embasam a ação pública, ou seja, um espaço de atuação 

relativamente livre e à disposição dos atores. Contudo, normas de interpretação, de 

negociação e de resolução de conflitos atuam num segundo nível, de forma a ordenar 

localmente a execução dos programas.  

Os autores defendem, ainda, que as instituições – enquanto regras, normas, 

procedimentos e sequencias de ação estandardizadas – fornecem espaço de antecipações que 

reduz as incertezas e torna possível a ação pública. No entanto não são neutras, uma vez que 
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os atores que criam as instituições cooperam ou se afrontam na definição das regras e, 

consequentemente, um processo de institucionalização pode contribuir para privilegiar 

determinados interesses (MELO, 2016, p. 105). A regulação das instituições compreende ―[...] 

os processos formais e informais que garantem a coordenação da ação coletiva, através de 

produção e manutenção de regras que asseguram o seu funcionamento‖ (BARROSO et al., 

2006, p. 37).  

Esses processos, com base nas teorias desenvolvidas por Reynaud (1997), incluem a 

regulação de controle por meio da definição de normas e regras, notadamente pela ação do 

Estado, resultante da produção de regras próprias e das ações dos atores, em função da 

diversidade de interesses e uma regulação conjunta que resulta em amplos debates entre os 

que visam o controle e os que procuram obter maior autonomia, ou seja, a interação entre 

essas duas dimensões. Nesta perspectiva, Lapassade (1989) define o papel do Estado no 

domínio institucional de modo que o Estado permeia toda a instituição, sendo determinante 

nos tipos de relação e modo como estas se dão no interior das instituições. Neste sentido, à 

medida que o Estado determina as leis por meio das quais as instituições devem ser regidas, 

esse também determina a forma como estas se organizam, como suas decisões serão tomadas, 

como se dá a divisão de poder e hierarquia. Segundo a concepção de Simon (1965) quando o 

indivíduo age de modo objetivamente racional ele ajusta seu comportamento a um sistema 

integrado por meio: a) da visão panorâmica das alternativas de comportamento, antes da 

tomada de decisão; b) da consideração de todo o complexo de consequências que advirão de 

cada escolha; c) da escolha, tomando o sistema de valores como critério, de uma alternativa 

entre todas aquelas disponíveis.  

Os processos referem-se às tomadas de decisões, tornado estes um tanto complexos 

quando tratados em nível de políticas públicas, pois envolvem relação de poder e legitimação 

das organizações. No campo das relações institucionais, a autoridade é a legitimação 

institucionalizada que subjaz ao poder e se define com institucionalização dos direitos dos 

líderes de esperar o apoio dos membros da coletividade (MISOCZKY, 2003). Ao abordar a 

questão da complexidade na tomada de decisões, antropólogos e principalmente psicólogos 

propõem que os seres humanos enfrentam o complexo processo de tomar decisões fazendo 

também uso de processos mentais inconscientes e semiconscientes. Neste contexto, Herbert 

Simon leva em consideração o uso de hábitos inconscientes na ação humana a se reportar à 

formulação teórica no contexto da ciência. Os resultados decorrem dos impactos de uma ação 

pública ou de uma política pública. Teixeira (2017) adverte para a inércia no decorrer da 

implementação, o que pode gerar efeitos ou impactos negativos e até mesmo perversos no 
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tocante a seus resultados. Figueiredo (2012) chama a atenção para os efeitos dos instrumentos 

da ação pública ou de uma política pública: 

[...] quer os esperados e expectáveis face à escolha dos instrumentos e aos 

objetivos visados, quer os inesperados, originais, próprios, resultantes de alguma 

ambiguidade que os caracterize, do modo como sejam apropriados, da 

reinterpretação de que sejam alvo, em suma, dos resultados da dinâmica social e 

política da instrumentação dos instrumentos (FIGUEIREDO, 2012, p. 39). 

 

Ao analisar uma política pública deve-se levar em consideração os vários instrumentos 

e fatores que implicam e influenciam todo o processo de implementação da Política que vai 

desde da análise do ambiente até a sua implementação. Esses mecanismos podem ser 

caracterizados como as instituições, os atores que dela fazem parte ou têm influência direta e 

indireta, as redes de integração e cooperação e os espaços coletivos que servem de base para a 

participação, controle e tomada de decisões. Por outro lado, Lascoumes e Le Galès (2012) 

analisam a política ou ação pública pela via do impacto, ou seja, as transformações e 

resultados que uma Política pode ocasionar a um contexto local. Os resultados dizem respeito 

às consequências geradas pela ação pública decorrentes do conjunto de interações geradas 

pelo sistema. 

Entende-se que essa análise parte de uma perspectiva sociológica e construtivista, a 

qual reduz a centralidade do papel do Estado ao entender os fundamentos políticos que 

perpassam o contexto das sociedades, das suas interações múltiplas, diversas e complexas que 

vão dar suporte e base de sustentação ao fundamento político. Do contrário, a ciência política 

atribui ao Estado e a seus governantes o papel de protagonistas na organização e na pilotagem 

da sociedade, considerando as análises top down, de cima para baixo, em que a o domínio da 

política e a mudança social estão plenamente associadas ao Estado (PINTO, 2014). 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia usada nesta pesquisa segue a abordagem qualitativa. Segundo Terence 

e Filho (2006), esta abordagem proporciona ao pesquisador aprofundar-se na compreensão 

dos fenômenos estudados. O pesquisador, por meio das ações de indivíduos, grupos ou 

organizações, inseridos em um contexto social, busca compreender e interpretar o contexto 

segundo a perspectiva dos participantes. Destaca-se também que esta abordagem volta-se à 

subjetividade individual, entendida como um fragmento da realidade social. A presente 

pesquisa está baseada na apresentação de estudo de caso ao envolver 12 unidades de análise: 

as secretarias de assistência social e os conselhos de assistência social do Território do Mato 

Grande/RN. Ressalta-se que 16 (dezesseis) municípios compõem o Território, porém foram 

tomados como elementos de análise 12 municípios, tendo em vista que em maio de 2016 em 

virtude da mudança na presidência da república, o então presidente interino através da medida 

provisória 726 de 2016 atribui ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário as mesmas 

atribuições que antes eram desempenhadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A fusão dos ministérios denotou 

instabilidades e inseguranças institucionais que se refletiram nos municípios e ocasionaram 

mudanças estruturais nas secretarias municipais refletindo no SUAS. O referido episódio 

dificultou o acesso aos potenciais informantes de modo que só foi possível realizar a pesquisa 

com 12 unidades de análise, 7 secretarias municipais de assistência social e 5 conselhos de 

assistência social. Apesar disso, as informações coletadas foram suficientes à conclusão da 

tese. 

As análises foram realizadas a partir das informações obtidas junto a 7 (sete) 

secretários e 5 (cinco) conselheiros, aqui caracterizados nesta tese pelos códigos: SEC1, 

SEC2, SEC3, SEC4, SEC5, SEC6, SEC7 e CON1, CON2, CON3, CON4, CON5. No tocante 

aos conselheiros, estes estão também caracterizados pelos os códigos PP e SC, por alguns no 

momento da pesquisa estarem representando o Poder Público e outros a Sociedade Civil. Para 

Saldaña (2009), na pesquisa qualitativa um código é geralmente uma palavra ou pequena frase 

que simbolicamente designa um atributo que sumariza, salienta, captura a essência e/ou evoca 

uma porção de dado visual baseado em linguagem. A codificação não é uma ciência exata, 

mas sim um exercício de interpretação heurístico. Uma técnica exploratória de resolução de 

problemas que não segue fórmulas específicas. Por isso, codificar não implica somente 

rotular, mas também conectar os dados a uma ideia e, a partir dela, à totalidade dos dados que 

fazem referência a ela, em um movimento cíclico. Por fim, o autor explica que codificar é um 
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método que permite organizar e agrupar dados que compartilham determinadas características 

em categorias, identificando padrões. 

A abordagem que se propõe insere-se na perspectiva metodológica que ―[...] privilegia 

a compreensão das estruturas sociais e organizacionais, a construção dos contextos de ação e 

das ordens locais, a caracterização das relações de poder, as lógicas de ação, a gestão das 

organizações, as culturas organizacionais e profissionais, e as suas identidades‖ (AFONSO, 

2005, p. 9). A caracterização de uma pesquisa como estudo de caso, segundo o mesmo autor, 

centra-se na natureza do objeto a ser estudo e não na escolha metodológica, tendo em vista o 

que é peculiar, levando em conta seu contexto e complexidade. Considera-se que a 

metodologia deve estar adequada ao olhar que se tem sobre a realidade. Essa adequação da 

metodologia à perspectiva epistemológica que orienta o trabalho é uma regra geral da 

investigação científica (PINTO, 2014). Neste trabalho, o ponto de vista epistemológico adota 

uma perspectiva da ação pública em que a política pública resulta da ação dos diferentes 

atores, que atuam em diversos níveis com relevância no nível local, nos processos resultantes 

da ação. Isto justifica a escolha e torna pertinente nesta pesquisa a utilização da metodologia 

do estudo de caso, que permite pôr em evidência a participação e a interação dos atores na 

dinâmica interna e na singularidade dos processos de gestão. Os estudos de caso representam 

uma estratégia importante de pesquisa, quando focalizam fenômenos contemporâneos, pois 

―[...] permite uma investigação para se preservar as características holísticas e significativas 

dos acontecimentos da vida real‖ (YIN, 2005, p. 20). Toma como referência várias fontes de 

evidências, sejam elas observações, documentos, entrevistas na triangulação dos dados com o 

referencial teórico para conduzir a coleta e a análise das informações. 

Na busca por analisar os processos de gestão do Sistema Único de Assistência Social 

no Território do Mato Grande/RN, no âmbito das secretarias e conselhos municipais de 

assistência social, a pesquisa procurou identificar papeis dos atores e instituições na dinâmica 

da gestão do Sistema Único de Assistência Social, em perspectiva territorial a partir da visão 

de secretários e conselheiros municipais de municípios do Território do Mato Grande; 

compreender processos e representações que os atores responsáveis pela execução da Política 

Nacional de Assistência Social percebem em relação à gestão do Sistema Único de 

Assistência Social e, por fim, examinar resultados da gestão do Sistema Único de Assistência 

Social no Território tomando como referência vivências de secretários e conselheiros 

municipais. A pesquisa foi construída a partir de estudo de caso, utilizando-se como técnica 

de coleta de dados pesquisa bibliográfica e entrevistas semiestruturada (apêndice A). Segundo 

Malhotra (2001), as entrevistas em profundidade podem ser de grande validade quando os 
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problemas de pesquisa exigem discussão de tópicos confidenciais, compreensão detalhada de 

um determinado assunto ou comportamento complicado, entrevistas com profissionais ou 

pessoas diretamente ligadas ao problema proposto. O roteiro de entrevista foi elaborado para 

obtenção de informações no que tange aos processos de gestão relacionados ao SUAS no 

âmbito das secretarias municipais e conselhos municipais. 

Os dados usados para análise nesta tese são provenientes das informações obtidas 

durante a realização das entrevistas junto à população pesquisada no estudo. A população a 

ser pesquisada, ou o universo da pesquisa, é definido como o conjunto de indivíduos que 

partilham de, pelo menos, uma característica em comum (MARCONI; LAKATOS, 1996; 

LEVIN, 1985). Dessa forma, os sujeitos desta pesquisa foram os secretários municipais de 

assistência social e conselheiros municipais de assistência social do Território do Mato 

Grande. A coleta de dados ocorreu no período de abril a junho de 2016.  

 

Quadro 8 - Identificação dos sujeitos da pesquisa 
SUJEITOS DA 

PESQUISA 

IDENTIFICAÇÃO MOTIVO DA ESCOLHA REPRESENTAÇÃO 

SEC 1 SECRETARIA MUNICIPAL Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Poço 

Branco 

Município de Poço 

Branco 

SEC 2 SECRETARIA MUNICIPAL Secretaria Municipal de 

Assistência Social de São 

Miguel do Gostoso 

Município de São 

Miguel do Gostoso 

SEC 3 SECRETARIA MUNICIPAL Secretaria Municipal de 

Assistência Social de São 

Bento do Norte 

Município de São Bento 

do Norte 

SEC 4 SECRETARIA MUNICIPAL Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Barra de 

Maxaranguape 

Município de Barra de 

Maxaranguape 

SEC 5 SECRETARIA MUNICIPAL Secretaria Municipal de 

Assistência Social de 

Parazinho 

Município de Parazinho 

SEC 6 SECRETARIA MUNICIPAL Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Touros 

Município de Touros 

SEC 7 SECRETARIA MUNICIPAL Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Ceará-

Mirim 

Município de Ceará-

Mirim 

CON 1 CONSELHO MUNICIPAL Conselho Municipal de 

Assistência Social de Rio do 

Fogo 

Poder Público 

CON 2 CONSELHO MUNICIPAL Conselho Municipal de 

Assistência Social de Pureza 

Poder Público 

CON 3 CONSELHO MUNICIPAL Conselho Municipal de 

Assistência Social de Jandaíra 

Poder Público 

CON 4 CONSELHO MUNICIPAL Conselho Municipal de 

Assistência Social de Pedra 

Grande 

Sociedade Civil 

CON 5 CONSELHO MUNICIPAL Conselho Municipal de 

Assistência Social de Caiçara 

do Norte 

Sociedade Civil 

Fonte: adaptado de Teixeira (2017). 
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A escolha dos sujeitos da pesquisa se deu por acessibilidade, conveniência e pelo 

próprio envolvimento do pesquisador nas ações do Território, tomando como referência 

resultados de pesquisas anteriores realizadas no Território do Mato Grande/RN.  

A coleta de dados utilizou-se da pesquisa bibliográfica e entrevista semiestruturada. 

Para Flick (2009, p. 361), ―a utilização de diferentes fontes e métodos na coleta de dados vem 

caracterizar o processo de triangulação‖. A pesquisa bibliográfica, segundo Fonseca (2002), é 

realizada  

a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios 

escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite 

ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém 

pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações 

ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta 

(FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Além dos levantamentos citados pelo autor, foram consultadas outras fontes 

secundárias de dados, como banco de teses e dissertações (BDTD, CAPES) 
10

 por meio de 

pesquisa on-line, a partir da utilização do termo “gestão do Sistema Único de Assistência 

Social” de modo a contemplar informações relacionadas especificamente à ―Gestão‖ que 

pudessem fornecer dados referentes a estudos realizados no Brasil com foco em contextos 

territoriais. De modo geral, os trabalhos consultados constituem estudos de casos de cunho 

exploratório-descritivo, com aplicação de métodos tanto quantitativos quanto qualitativos. 

Porém, não foram identificados trabalhos, até o presente momento, no Brasil, referentes à 

compreensão dos processos de gestão do Sistema Único de Assistência Social, sob a 

perspectiva da ação pública em contextos territoriais. Ressalta-se que não foi utilizado 

nenhum recorte temporal para identificação dos estudos realizados no Brasil nos Programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

 

6.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O modelo de análise e interpretação dos dados foi estruturado a partir da análise 

léxica e de conteúdo categorial (BARDIN, 2011). Segundo (JOIA, 2004, p. 128), a análise de 

conteúdo tem como objetivo ―descrever uma situação com profundidade, buscando ilustrar e 

dar realismo a ela, pela maior quantidade de dados e informações coletadas.‖ Essa técnica, 

para Quivy e Campenhoudt (1998, p. 226), frequentemente é aplicada com utilidade, como 

                                                           
10

 Portais consultados referentes aos bancos de teses e dissertações nacional, com o intuito um levantamento 

teórico aprofundado sobre o tema que norteia esta pesquisa.  
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complemento a outros métodos, fazendo parte de uma das variantes da análise de conteúdo 

apresentado por Bardin denominadas análises temáticas, que busca ―revelar as representações 

sociais ou juízos dos locutores a partir do exame de certos elementos constitutivos do 

discurso‖. A análise categorial, conforme expõe os autores, consiste em calcular e comparar 

as frequências de certas características (na maior parte das vezes, os temas evocados) 

previamente agrupadas em categorias significativas. Baseia-se na hipótese segundo a qual 

uma característica é tanto mais frequentemente citada quanto mais importante for para o 

locutor. 

Para a operacionalização desta técnica, Bardin (2011) sugere três etapas e seus 

respectivos procedimentos, que serão seguidos na análise dos dados desta pesquisa. Estas 

etapas são: pré-análise: nessa fase, serão coletadas informações através de um formulário de 

pesquisa contendo perguntas abertas. O material coletado será processado manualmente, 

tendo em vista o caráter subjetivo das respostas e a importância de uma análise cuidadosa do 

seu conteúdo. Assim, as informações serão submetidas, inicialmente, a um exame amplo, em 

que se buscará identificar o conteúdo geral apresentado pelos participantes; descrição 

analítica: aqui se dará a categorização das informações, utilizando-se como unidade de 

registro o critério temático relacionado a cada dimensão, no intuito de responder às questões 

de pesquisas propostas. A partir daí, serão elencados temas coincidentes e divergentes, 

representativos das opiniões dos sujeitos; e, por fim, a interpretação com base no 

referencial teórico: nesta fase procede-se a uma interpretação mais detalhada das 

informações, explorando-se cada categoria analítica individualmente com base no referencial 

teórico, buscando-se identificar o conteúdo manifesto dos respondentes e as relações deste 

com as conceituações previstas, tomando como base a teoria institucional e as relações 

intergovernamentais, como também preceitos relacionados as variáveis do modelo do 

Pentágono das Políticas Públicas de Lascoumes e Le Galès (2012). Flick (2009) destaca a 

vantagem que o método analítico de conteúdo possui sobre os métodos mais indutivos, visto 

que a formalização do procedimento origina categorias que facilitam a comparação entre os 

diferentes casos. As categorias de análises facilitam a compreensão da questão problema que 

orienta o trabalho a ser desenvolvido. A figura 3 explica o percurso metodológico adotado 

nesta tese. 

O processo de análise de conteúdo teve como base, a princípio, a análise léxica 

realizada pelo software IRAMUTEQ – Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles 

de Textes et de Questionnaires. O IRAMUTEQ toma como procedimentos dados estatísticos 

para realizar análises léxicas do conteúdo nele processado, chamado corpus textual. Ancora-
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se no software R e na linguagem python (CAMARGO; JUSTO, 2016). ―Por meio desse 

software, os vocabulários são distribuídos e sistematizados de forma objetiva, de fácil 

compreensão e visualmente clara com representações gráficas pautadas nas análises 

lexicográficas‖ (CAMARGO; JUSTO, 2016, p. 4). 

 

Figura 3 – Percurso Metodológico da Tese 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

A análise, com base no conteúdo do texto no IRAMUTEQ, possibilita os seguintes 

procedimentos: análises de estatísticas textuais, especificidades e análise fatorial de 

correspondência (AFC), classificação hierárquica descendente (CHD), análise de similitude e 

nuvens de palavras. Neste trabalho, houve opção pelo uso da CHD, que consiste no cálculo da 

frequência das palavras no texto e da relação entre a quantidade de ocorrências dessas 

palavras e das posições em que aparecem no texto. Com base neste cálculo o IRAMUTEQ 

determina um indicador de frequência estatística, o qui-quadrado (x²), que indica também a 

força (ou representatividade) da palavra na classe. Após estes cálculos, o software procede 

com a divisão do corpus em classes, levando em consideração as relações entre as palavras 

anteriormente analisadas, sendo esta divisão resultante do cálculo dos x² das palavras 

(CAMARGO; JUSTO, 2013). 

A análise léxica, oriunda do trabalho estatístico realizado pelo software, é aqui 

1 -Busca por teses e 
dissertações sobre a temática 

no gestão do Sistema Único de 
Assistência Social na 

Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações 

(BDTD) 

2-Definição da estrutura 
conceitual teórica (relações 
intergovernamentais e teoria 

institucional). 

3- Definição de objetivo geral e 
dos objetivos específicos. Seleção 
de unidade de análise e meios para 

coleta de dados. 

4- Definição do modelo de análise. 

5- Elaboração do roteiro de 
entrevista. 

6- Coleta de dados 
(entrevistas). 

7- Transcrição dos dados e 
organização do corpus para 
processamento no software. 

8- Análise dos resultados 
(comparação das variáveis geradas 
pelo software com as categorias de 

análise e a base teórica 
apresentada). 

9- Busca por teses e dissertações 
no repositório institucional da 
UFRN e no banco de dados do 

PPGA sobre estudos no Território 
do Mato Grande e no campo da 
assistência social e do serviço 

social). 
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utilizada como complemento à análise de conteúdo realizada sobre os dados, visto que o 

propósito de uso do IRAMUTEQ neste trabalho não se reduziu a apresentar relatório 

estatístico proveniente do software, mas utilizá-los como subsídio para a leitura aprofundada 

dos dados e como apoio à análise de conteúdo. 

Na etapa de pré-análise as gravações de áudio das entrevistas foram transcritas e, 

então, realizado o processo de investigação e detalhamento dos dados primários a partir de 

uma leitura mais aprofundada das informações obtidas junto aos sujeitos da pesquisa por meio 

de entrevistas semiestrutura com base nas categorias analíticas que foram elaboradas tomando 

como referência o modelo do Pentágono de Políticas Públicas desenvolvido por Lascoumes e 

Le Galès (2012), com o intuito de que as inferências iniciais de análise e processamento dos 

dados pudesssem ser possíveis no IRAMUTEQ. As definições conforme as categorias de 

análise estão dispostas no quadro 9. 

 

Quadro 9 – Definição das categorias de análise com base no modelo do Pentágono das Políticas 

Públicas 
CATEGORIAS DE ANÁLISE DEFINIÇÕES 

 

ATORES 

Indivíduos (políticos, burocratas, empresários) 

inerentes à arena política que são capazes de 

influenciar o conteúdo e os resultados de uma 

política ou ação pública, (LASCOUMES & LE 

GALÈS, 2012) 

 

REPRESENTAÇÕES 

Percepção dos atores sobre as ações desenvolvidas 

e como estes percebem o contexto normativo que 

constituem a política do SUAS, (LASCOUMES & 

LE GALÈS, 2012) 

 

INSTITUIÇÕES 

São as diretrizes estabelecidas pela Política que 

governam as interações entre os entes 

governamentais, (LASCOUMES & LE GALÈS, 

2012) 

 

PROCESSOS 

Formas de interação decorrentes da interação dos 

atores, que influenciam os resultados da ação 

pública, (LASCOUMES & LE GALÈS, 2012) 

 

RESULTADOS 

São os efeitos capazes de influenciar os resultados 

de uma política ou de uma ação pública, 

(LASCOUMES & LE GALÈS, 2012)  

Fonte: elaborado pelo autor com base em Lascoumes & Le Galès (2012) e Teixeira (2017). 

 

A etapa de interpretação dos dados ocorrerá à luz do referencial e do modelo do 

Pentágono das Políticas Públicas, tomando como base as informações obtidas junto aos 

sujeitos da pesquisa. Segundo Gil (2008), para a análise e interpretação dos dados na pesquisa 

social utilizam-se as chamadas categorias analíticas, que devem derivar de teorias que foram 

previamente aceitas e que impeçam o máximo possível, julgamentos, opiniões do senso 

comum, preconceitos etc. Neste sentido, a análise e interpretação dos dados buscará a 
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coerência das fontes de coleta de dados com a discussão teórica empreendida no referencial 

teórico, com o intuito de gerar convergências, divergências ou comparações entre os dados, de 

modo a permitir o alcance dos objetivos estabelecidos no trabalho. O quadro 10 sistematiza os 

dados a serem interpretados com base nos procedimentos adotados na pesquisa. 

 

Quadro 10 – Referente à sistematização dos dados a serem interpretados 
CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROCEDIMENTO DE 

COLETA DE DADOS 

TÉCNICA DE 

ANÁLISE 

ATORES E 

INSTITUIÇÕES 

Identificar papeis dos atores e 

instituições na dinâmica da 

gestão do Sistema Único de 

Assistência Social, em 

perspectiva territorial a partir 

da visão de secretários e 

conselheiros municipais de 

municípios do Território do 

Mato Grande 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Análise de Conteúdo 

PROCESSOS E 

REPRESENTAÇÕES 

Compreender processos e 

representações que os atores 

responsáveis pela execução da 

Política Nacional de 

Assistência Social percebem 

em relação a gestão do 

Sistema Único de Assistência 

Social 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Análise de Conteúdo 

RESULTADOS Examinar resultados da gestão 

do Sistema Único de 

Assistência Social no 

Território tomando como 

referência vivências de 

secretários e conselheiros 

municipais 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Análise de Conteúdo 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

A categoria de análise atores e instituições está associada ao primeiro objetivo 

específico que buscará identificar papeis dos atores e instituições na dinâmica da gestão do 

Sistema Único de Assistência Social, em perspectiva territorial a partir da visão de secretários e 

conselheiros municipais de municípios do Território do Mato Grande. Com base na aplicação 

de roteiro de entrevistas, busca-se obter informações sobre a dinâmica na gestão do SUAS. 

Por sua vez, a categoria de análise no que tange aos processos e representações estão 

especificadas no segundo objetivo específico, que procurou compreender processos e 

representações que os atores responsáveis pela execução da Política Nacional de Assistência 

Social percebem em relação à gestão do Sistema Único de Assistência Social. Por meio da 

aplicação de entrevistas procura-se fazer uma análise como se dá os processos e 

representações da Gestão do SUAS a partir da percepção dos atores responsáveis pela 

política. 
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Por fim, a categoria resultados, demonstrada a partir do terceiro objetivo específico, 

tem o intuito de examinar resultados da gestão do Sistema Único de Assistência Social no 

Território tomando como referência vivências de secretários e conselheiros municipais. Neste 

sentido, com base no referencial teórico deste estudo e na aplicação das variáveis do modelo 

do Pentágono das Políticas Públicas, intenta-se com esta tese, analisar processos de gestão do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Território do Mato Grande/RN. 
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7 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO DO MATO GRANDE/RN 

 

Uma importante consideração inicial é a de que o Território do Mato Grande – RN não 

faz parte da divisão administrativa estabelecida pelo Governo do Rio Grande do Norte. 

Segundo Souza (2011), Mato Grande é uma identidade regional reconhecida pelos habitantes 

de dezesseis municípios que dizem a ela pertencer, ou seja, é um exemplo prático do conceito 

de território. Localizado a Noroeste da capital Natal, abrange uma área de 5.702,24 km
2
, com 

área média por município de 380,15 km
2
 e é composto por 16 municípios: Bento Fernandes, 

Caiçara do Norte, Ceará-Mirim, Jandaíra, João Câmara, Maxaranguape, Pedra Grande, Poço 

Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso, Taipu, Touros, 

Parazinho e Jardim de Angicos.  

Segundo dados do último Censo Demográfico (IBGE, 2010), a população total do 

território é de 224.107 habitantes, dos quais 47.581 estão em situação de extrema pobreza, 

aproximadamente 21% da população total. No território 114.518 vivem em área rural, o que 

corresponde a 51,10% do total. Aproximadamente 27% da população rural vive em situação 

de extrema pobreza. O território possui 18.907 pessoas ocupadas na agricultura familiar, 

5.161 famílias assentadas e duas comunidades quilombolas, Coqueiros e Acauã. São 

municípios caracterizados por uma população inferior a 15.000 habitantes, cujas matrizes 

socioeconômicas, políticas e culturais são predominantemente rurais, conforme mostra o 

Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Território do Mato Grande – 

PTDRS (MDA/SDT, 2010). Estudos destacam a posição estratégica geopolítica do território, 

visto que se localiza no pronto mais próximo do continente europeu, tendo, ainda, três dos 

principais eixos rodoviários do Estado, que convergem para a estrutura portuária e aeroviária 

de Natal, possibilitando o transporte de produtos em poucas horas para a Capital do estado 

(BRASIL, 2005). 

Mesmo apresentando uma posição socioeconômica estratégica e potencialmente 

relevante no Rio Grande do Norte, as perspectivas de desenvolvimento do Território ainda são 

desafiadoras. O Índice de Desenvolvimento Humano do Mato Grande apresenta-se na média 

de 0,577, o menor índice para todo o estado do Rio Grande do Norte, situando-se bem aquém 

do município de Natal (0,763) e do estado do Rio Grande do Norte (0,684) (MDA/SDT, 

2010). Essa situação provoca, entre outros problemas, uma tendência acentuada de migração 

dos trabalhadores locais para a região metropolitana de Natal.  

A renda per capita é de 258,59 ao mês e a concentração de renda, medida pelo Índice 

de Gini, é 0,52. A taxa de analfabetos acima de 15 anos é de 35,9% e 66,8% das pessoas 
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responsáveis pelos domicílios, entre as pessoas que têm menos de quatro anos de estudo 

(SOUZA, 2011). Quando se comparam indicadores da educação dos municípios que 

compõem o Mato Grande com aqueles da grande Natal, capital do estado, encontramos uma 

situação adversa. Estudo para construção do PTDRS em 2006 indicou que ―a realidade atual 

aponta uma população ativa com baixo nível de escolarização, o que certamente dificultará a 

inserção no mercado de trabalho mais exigente em qualificação profissional‖ (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2006, p. 7). O Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável de 2010 aponta que 

as principais atividades econômicas de maior expressão no Território do Mato Grande são 

agricultura de sequeiro, pecuária mista, apicultura, pesca e aquicultura e turismo. Ainda com 

referência aos potenciais econômicos, percebemos que são amplas as potencialidades do 

Território, mas dificuldades de comercialização ―têm sido o grande gargalo da produção 

familiar, pois, a inserção da produção e agregação de valor dos produtos têm sido pequena, 

deixando a agricultura familiar cada vez mais descapitalizada‖ (RIO GRANDE DO NORTE, 

2006, p. 10). 

O Território do Mato Grande foi instituído para ser priorizado como lugar de 

implementação de políticas públicas, em função dos indicadores sociais, da ação dos atores da 

sociedade civil e da articulação dos agricultores familiares, passando a partir de 2008, a 

integrar o Programa Territórios da Cidadania. Em 2008 foi implantada pelo governo federal 

uma nova divisão territorial, que reconhece as diferenças regionais, e a necessidade de política 

discutida e identificada pelas particularidades e características existentes em cada Estado, 

como forma administrativa de planejamento e execução orçamentária. Essa divisão territorial 

em Territórios da Cidadania (TC) foi criada por meio do Ministério de Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT). Na Figura 4 está 

representado o Território Mato Grande. 

Em se tratando da distribuição espacial da população, é importante destacar a 

concentração em 03 (três) dos municípios mais importantes, o que, certamente, têm influência 

marcante na vida econômica e social do Território: Ceará Mirim, João Câmara e Touros. A 

população de Ceará-Mirim é de 73.370 habitantes com extensão de 740 Km². O município de 

João Câmara tem uma população de 35.087 habitantes com uma extensão de 715 Km². Por 

fim, registra-se o município de Touros com uma população de 34.043 habitantes com área de 

extensão de 838 Km² (IBGE, 2010). O PIB per capita destes municípios apresentam-se em 

números absolutos, conforme dados do IBGE (2015), valores correspondestes a R$ 9.994,77, 

R$ 22.230,29 e R$ 11.937,08 respectivamente. 
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Figura 4 – Mapa dos municípios pertencentes ao Território do Mato Grande 

 

Fonte: MDA/PDTRS/Mato Grande (2010) 

 

Em 2016, pesquisa exploratória com base em dados secundários para analisar as 

variáveis sociais no Território do Mato Grande, apresentou resultados preliminares 

relacionados a dimensões sociais e algumas variáveis correspondentes, conforme apresenta o 

quadro 11. 

Quadro 11 – Síntese dos dados socioeconômicos do Mato Grande 

Dimensão Variáveis 

Demográfica População Total, População Rural, População Urbana, Taxa de Urbanização, 

População em Situação de Extrema Pobreza, População Rural em Situação de 

Extrema Pobreza, Estabelecimentos da Agricultura Familiar. 

Social Domicílios com água encanada (%), Domicílios com lixo coletado (%), 

Domicílios com tratamento de esgoto (%), Domicílios com energia elétrica, IDH-

Renda, IDH-Longevidade, IDH-M, Índice Gini. 

Educação IDEB, Taxa de Analfabetismo, IDH-Educação, Proporção de Pessoas com Ensino 

Superior, População Residente Alfabetizada. 

Econômica Valor Adicionado Bruto Total, Valor Adicionado da Agropecuária, Proporção de 

Pessoas com Carteira Assinada, Proporção de Pessoas sem Carteira Assinada, 

Pessoal Ocupado no Setor Agropecuário (%), Renda per capita, IDH-Renda. 

Político Institucional Comparecimento 1º Turno Eleições, Acesso ao PRONAF (Quantidade e Valores), 

Transferências do PNAE, Quantidade de DAP, Número de Técnicos - ATER, 

Crédito Fundiário (Quantidade e Valores), Bolsa Família (Beneficiários e 

Valores), Acesso ao PAA (Nº Agricultores, Nº Beneficiários, Nº de Atendimentos, 

Recursos e Produtos). 

Fonte: Elaborado a partir de informações de órgãos oficiais, (SDT/MDA, 2010) 
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Os aspectos relacionados à dimensão social englobam as variáveis saneamento básico, 

infraestrutura e índices de desenvolvimento humano e de desigualdade social dentro do 

espaço territorial. Entre os procedimentos de saneamento básico é possível citar: tratamento 

de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e 

tratamento de resíduos orgânicos e materiais. Esse conjunto de serviços garante condições de 

saúde às pessoas, evitando a contaminação e proliferação de doenças. Ao mesmo tempo, 

garante-se a preservação do meio ambiente. Conforme se pode observar na Tabela 3 os 

indicadores de acesso aos serviços de saneamento básico, como água encanada e coleta de 

lixo, apresentam valores médios relativamente elevados para o Território do Mato Grande 

(SALGADO; SOUZA; FERREIRA, 2016). 

Com relação à variável Domicílios com Tratamento de Esgoto, o Território do Mato 

Grande apresentou uma média de cobertura de apenas 5,78%. Estudo do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA/SDT, 2010) sobre o Território do Mato Grande argumenta 

que o Rio Grande do Norte continua em atraso na oferta de saneamento básico. Conforme 

mostra na Tabela 3, menos de 10% da população do Mato Grande tem acesso a esgotamento 

sanitário, o que revela que grande parte dos habitantes está vulnerável a doenças provocadas 

pela restrição de tratamento de esgoto.  

Um importante parâmetro para análise de qualidade de vida de uma região é o Índice 

de Desenvolvimento Humano que leva em conta, além do PIB per capita, variáveis como 

expectativa de vida, longevidade e nível educacional. Apesar dos dados mais recentes desse 

indicador serem referentes ao ano de 2010, podendo sofrer mudanças consideráveis ao longo 

da década, constituem, entretanto, uma importante referência das condições médias de vida 

das populações dos municípios do Território. O Mato Grande apresenta índice de 0,625 sendo 

enquadrado em território com baixo desenvolvimento humano. O município melhor colocado 

é o município de Ceará-Mirim (0,616) e o menor valor é encontrado no município de 

Parazinho (0,549). É importante ressaltar que geralmente os maiores municípios apresentam 

melhores desempenhos. Este fato pode estar relacionado à concentração de uma gama maior 

de políticas e serviços públicos oferecidos em centros maiores. Em comparação com as 4 

maiores cidades do Estado, evidencia-se que em Natal, por exemplo, a capital do Estado 

apresenta um IDH de 0,763, Mossoró a segunda maior cidade do estado tem um IDH de 

0,720, Parnamirim, a terceira cidade do Estado, tem um IDH 0,766 e São Gonçalo do 

Amarante que apresenta um IDH de 0,661 (IBGE, 2010). 

Os dados sociais indicam que os territórios possuem diversidade nas condições sociais 

dos cidadãos. Tal diversidade é agravada por fatores demográficos, territoriais e econômicos. 
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O Território do Mato Grande é marcado por uma parcela de cidadãos vivendo em condições 

de vulnerabilidade com origem em problemas relacionados a diferentes padrões de 

desigualdade social e pobreza. 

 

Tabela 3 – Variáveis Sociais do Território do Mato Grande 

 Mato Grande 

 Dom. água 

encanada 

Dom. lixo 

coletado 

Dom. 

tratamento 

de esgoto 

Dom. energia 

elétrica 

IDH-M Índice 

Gini 

  

Média 81,25 95,53 5,78 98,77 0,58 0,52 

Desvio Padrão 10,9 6,2 9,4 0,8 0,02 0,03 

Amplitude 38,25 20,15 28,45 2,85 0,067 0,11 

Mínimo 57,74 79,85 0,27 96,99 0,549 0,45 

Máximo 95,99 100,00 28,72 99,84 0,616 0,56 

Fonte: Salgado; Souza e Ferreira, (2016) 

 

No Brasil, os chamados programas sociais, amplamente difundidos nas últimas 

décadas, mobilizam o Estado a fim de que este responda à sociedade em anseios relacionados 

às demandas de trabalho, educação, saúde, habitação (RAICHELIS, 2006), em geral, àqueles 

direitos assegurados pela Constituição, previstas como dever do Estado. Alguns se 

configuram como cruciais, desafiando a esfera pública a criar políticas capazes de minimizar 

vulnerabilidades. Kaztman (1999) destaca que as vulnerabilidades apresentadas pelos 

municípios para execução de Políticas Públicas gera desiquilíbrio na estrutura de 

oportunidades ao cidadão, o que o coloca em situação de desvantagem ao fragilizar relações 

sociais e dificultar acesso a políticas sociais de qualidade. Neste sentido, devem ser tomadas 

ações desafiadoras formuladas de forma participativa conjuntamente com a sociedade civil no 

sentido de priorizar abordagens em determinado contexto social e não particular (SANTOS, 

et. al. 2016). Tais abordagens tomaram uma direção peculiar pós-industrialização e se 

tornaram assunto de caráter mundial por abranger as dificuldades sociais de maior ou menor 

amplitude, de acordo com as características de cada país, desenvolvido ou não (GODINHO, 

2011).  

Nesse sentido, a expressão questão social emerge em meados do século XIX conforme 

destaca Raichelis (2006), diante de lutas operárias e a repressão dessas, intensificada pelo 

antagonismo entre o direito à propriedade e o direito ao trabalho. Nessa época, segundo 
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Raichelis (2006), apesar da sociedade aumentar a capacidade de produzir riqueza, houve 

ampliação e generalização da pobreza entre a grande massa da população e pela primeira vez 

não era a pobreza resultado da escassez. Neste sentido, a ―questão social‖ assumiu diferentes 

configurações e manifestações de acordo com cada sociedade, suas instituições e sua cultura. 

Raichelis (2006, p.15) destaca que foram as lutas sociais que ―transformaram a base social em 

uma base política e pública‖ e, dessa forma, o Estado teve que intervir para reconhecer os 

―novos sujeitos sociais como portadores de direitos e deveres‖ e, viabilizar, por meio de 

políticas sociais, o acesso a bens e serviços públicos. São lutas de trabalhadores que 

mobilizam o Estado para responder ―às demandas da sociedade nas áreas de saúde, trabalho, 

educação, habitação e assistência social, como também são elas que impulsionam o 

movimento político das classes populares pela conquista da cidadania na esfera pública‖ 

(RAICHELIS, 2006, p. 18).  

É justamente no espaço em que se estabelecem relações sociedade-Estado, que se 

efetivam as políticas públicas, considerando a sociedade e suas instituições como demandante 

das ações. Assim, o processo ocorre ―desde a identificação do problema, o planejamento de 

sua solução e o acompanhamento da execução até a avaliação do impacto social efetivamente 

alcançado‖ (TENÓRIO, 1998, p. 22). 

No que concerne às capacidades institucionais, é significativa a presença de 

organizações da sociedade civil de fomento ao desenvolvimento do Território. As Prefeituras 

afirmam que há investimentos de estímulo ao desenvolvimento orientados para cadeias 

produtivas e arranjos institucionais. Além disso, as prefeituras são agentes que garantem 

compras de produtores por meio dos programas institucionais (PNAE e PAA). Os arranjos 

supramunicipais, em torno de um projeto territorial, ainda que articulem poder local, 

encontram resistência e podem ser executadas sem a participação de governos municipais. 

Entretanto, a participação da população em organizações comunitárias restringe-se às 

atividades realizadas por igrejas (PADILHA, 2014). Já com relação à participação política, há 

presença dos sindicatos no fortalecimento do espaço político da população. Tal resistência 

pode se tornar imbróglio na implementação e efetividade de determinada política pública 

fragilizando as capacidades institucionais e de gestão local, tendo em vista que o conjunto 

destes atores e a integração das ações, fortalecem a institucionalização dos espaços coletivos e 

contribuem para a implementação e efetividade das políticas públicas.  

Neste cenário, ressalta-se as políticas de promoção ao desenvolvimento 

socioeconômico em nível territorial, capaz de conceber uma lógica de inserção de social mais 

abrangente de modo que possa contemplar a diversidade de atores que estão envolvidos na 
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dinâmica do Território. Sob esta perspectiva, é importe discutir a Política Pública de 

Assistência Social no Brasil no contexto Federativo ao qual são estabelecidas, a partir do 

próprio desenho institucional, as relações intergovernamentais entre União, estados e 

municípios. Entretanto, antes de aprofundar discussão teórica que norteará esta tese, foi feito 

um levantamento sistemático da produção intelectual no Brasil, sobre a gestão do Sistema 

Único de Assistência Social. 
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8 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Este capítulo tem como propósito analisar o funcionamento da gestão do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) tomando como base empírica experiências de secretários 

e conselheiros de municípios do Território do Mato Grande e, como referência teórica, 

atributos de relações intergovernamentais e institucionalismo. A análise conduzida revela 

como se efetiva a gestão do Sistema Único de Assistência Social no Território do Mato 

Grande/RN, tomado não como unidade integral de análise, mas a partir de elementos que o 

integram – atores, representações, instituições, processos e resultados (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012) – conforme vivenciados por gestores e conselheiros.  

A análise partiu de um corpus formado pelas transcrições das entrevistas realizadas, se 

compondo como os dados processados no software IRAMUTEQ. As 12 entrevistas foram 

unificadas em um corpus textual. Após a inserção do corpus no software foram identificados 

758 segmentos de texto (ST), correspondentes aos cortes realizados pelo software no 

processamento. Desse total, foram aproveitados 563 ST representando uma retenção de 

74,27%. Tal percentual de retenção determina corpus significativo considerando que o 

aproveitamento mínimo deve ser de 70% conforme sugere Camargo e Justo (2016). Foram 

contabilizadas 26.819 ocorrências (palavras, formas ou vocábulos), das quais, 2855 formas 

distintas e (1844) palavras com uma única ocorrência. 

Da técnica de Classificação Hierárquica Descendente (CHD) do IRAMUTEQ 

surgiram cinco classes: Classe 1 com 21,5% dos segmentos de texto analisados, Classe 2 com 

29,1%, Classe 3 com 13,8%, classe 4 com 14,9% e classe 5 com 20,6% dos segmentos 

analisados no corpus. Esses dados estão evidenciados no primeiro dendograma (Figura 5), 

gerado pelo IRAMUTEQ, e resume o modo como se relacionam as cinco classes. As classes 

estão divididas em três ramificações do corpus, identificadas como subcorpus A, B e C. O 

subcorpus A é composto pelas classes 4 e 2, denominadas efeitos da Política e interação entre 

os atores, respectivamente, e está vinculada à categoria analítica do modelo do Pentágono de 

(LASCOUMES; LE GALÈS, 2012) resultados e processos. No tocante à categoria resultados 

do Pentágono, é importante ressaltar que ela se refere a impactos positivos e negativos 

gerados a partir das ações desenvolvidas pelas secretarias e conselhos no contexto dos 

municípios. O subcorpus B é representado pelas classes 1 e 3 denominadas indivíduos e 

percepções sobre a Política e, está vinculada à categoria analítica de modelo do Pentágono de 

(LASCOUMES; LE GALÈS, 2012), com base no modelo análise do Pentágono aqui adotado, 

o subcorpus foi associado à categoria atores e representações. A classe percepções sobre a 
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Política, diz respeito ao modo como os representantes municipais percebem tanto o alcance da 

Política Nacional de Assistência Social, quanto o atendimento às normas e diretrizes que 

fomentam a atuação municipal no SUAS em suas interações institucionais e 

intergovernamentais. A classe 5 está relacionada ao subcorpus C e é aqui vinculada à 

categoria analítica Instituições do Pentágono. A classe representa diretrizes e relações entre 

os entes governamentais para execução da Política.  

 

Figura 5 – Dendograma da classificação hierárquica descendente 

 

 

Fonte: Software IRAMUTEQ, dados da pesquisa (2018) 

Com base nessas 5 classes e respectivas conexões com o modelo Pentágono, o Quadro 

12 registra como tal relação fundamenta respostas aos objetivos específicos da tese medidas 

por fontes teóricas de relações intergovernamentais e teoria institucional. A Figura 6, adiante 

– que traz o organograma das classes com os respectivos vocábulos agrupados pelo 

IRAMUTEQ – dão suporte às relações aqui ordenadas (entre as classes geradas e as 

categorias do Pentágono). É, pois, a partir dessa formulação que prossegue a análise dos 

resultados neste capítulo. 

Subcorpus C 

Subcorpus A 

Subcorpus B 
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Quadro 12 – Representativo dos objetivos específicos, variáveis do modelo, fontes teóricas e classes geradas e questões 

 

Objetivos Específicos 
Categorias analíticas 

do Pentágono 

Fontes Teóricas - 

Teoria Institucional 

 

Fontes Teóricas - 

Relações Intergovernamentais 

Classes Geradas 

IRAMUTEQ 

 

Questões 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar papeis dos 

atores e instituições na 

dinâmica da gestão do 

Sistema Único de 

Assistência Social, em 

perspectiva territorial a 

partir da visão de 

secretários e conselheiros 

municipais de municípios 

do Território do Mato 

Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atores e Instituições 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CHANLAT, 1989; 

SELZNICK, 1996; 

MEYER, 1977; 

MEYER; ROWAN 

1992; ZUCKER, 1977 e 

1987; BERGER; 

LUCKMANN, 1991; 

DIMAGGIO; POWELL, 

1991b; WOOTEN; 

HOFFMAN, 2008; 

BARNARD, 1971; 

CARVALHO, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ELAZAR, 1987; ABRÚCIO, 

2001, 2005, 2010; ARRETCHE, 

2004; FRANZESE, 2010; 

PIERSON, 1995; SOUZA, 

2008; SANO, 2008; WRIGHT, 

1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1 –Indivíduos 

Classe 5 - Diretrizes 

da Política  

(Indivíduos) 

10. Quais temas geram maior controvérsia no 

âmbito da gestão da política de assistência no 

município quando tratados pelos gestores? 

11. Quais temas geram menos controvérsias 

no âmbito da gestão da política de assistência 

no município quando tratados pelos 

gestores? 

(Diretrizes estabelecidas pela Política) 

9.Existe algum acompanhamento dos 

programas e projetos em andamento por 

parte do Conselho e da Secretaria no sentido 

de verificar se eles estão de acordo com as 

diretrizes da Política? 

13. Qual a sua avaliação a respeito dos 

resultados da política nacional de assistência 

e como você avalia os resultados locais?  

14. Qual o papel do Conselho na política 

pública de assistência social? 

15. Na sua avaliação, os conselheiros 

municipais cumprem o papel a eles 

designado pela Política? 

18. Como você avalia as diretrizes política 

de assistência social em relação a outras 

políticas públicas brasileiras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Interação entre os atores) 

4. Na sua avaliação, o Conselho articula 

ações de assistência no próprio município? 

5. Na sua avaliação, a Secretaria tem 

colaboração com outros agentes públicos e 

conselhos municipais/estadual? Se sim, 

quais? 

6. Quais os resultados das eventuais 
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Analisar processos e 

representações que os 

atores responsáveis pela 

execução da Política 

Nacional de Assistência 

Social percebem em 

relação a gestão do 

Sistema Único de 

Assistência Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos e 

Representações 

 

 

 

 

 

 

 

(ZUCKER, 1977 e 1987; 

BERGER; 

LUCKMANN, 1991; 

CARVALHO, 2011; 

DIMAGGIO; POWELL, 

1991b) 

 

 

 

 

 

 

 

(ELAZAR, 1987; ABRÚCIO, 

2001, 2005, 2010; ARRETCHE, 

2004; FRANZESE, 2010; 

PIERSON, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 2 - Interação 

entre os atores  

Classe 3 - Percepções 

sobre a Política 

articulações? 

12. Qual a relação do Conselho Municipal 

com outros conselhos? 

16. Como você avalia a política de 

assistência social em termos da relação do 

município com os governos estadual e 

federal? 

17. Na sua avaliação, o CMAS deve assumir 

algum papel na articulação com outros 

agentes municipais, estaduais, federais? 

19. Como você avalia a participação da 

sociedade civil em geral e dos setores 

organizados (associações empresariais, 

sindicatos) nas políticas públicas no 

município? 

 (Percepção sobre a Política) 

1. 2. Com que frequência o Conselho se reúne? 

3. 3. Na sua avaliação, qual o papel e a 

importância do CMAS na Política de 

Assistência Social? 

20. Quais os principais desafios da política 

de assistência social hoje? 

22. Que sugestões você faria para a melhoria 

da política de assistência social? 

Examinar resultados da 

gestão do Sistema Único 

de Assistência Social no 

Território tomando como 

referência vivências de 

secretários e conselheiros 

municipais 

 

 

Resultados 

(ZUCKER, 1977 e 1987; 

BERGER; 

LUCKMANN, 1991; 

BALDI, 2013; 

DIMAGGIO; POWELL, 

1991b) 

(ELAZAR, 1987; ABRÚCIO, 

2001, 2005, 2010; ARRETCHE, 

2004; FRANZESE, 2010) 

 

 

 

Classe 4 - Efeitos 

decorrentes da 

Política 

(Efeitos decorrentes da Política) 

4. 1. Como você avalia o desempenho do 

Conselho Municipal de Assistência Social? 

7. Quais os pontos positivos da assistência 

social no município e como podem ser 

melhorados? 

8. Quais os pontos negativos da Assistência 

Social no município e como podem ser 

melhorados? 

21. Quais as principais conquistas? 

Fonte: elaboração própria, (2018)
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As classes foram denominadas com base nos respectivos grupos de vocábulos 

agrupados de informações coletadas na entrevista junto a secretários e conselheiros 

municipais, considerando o significado daquelas com maior frequência e a inter-relação que 

guardam entre si. O detalhamento das palavras, o número de ST que contém cada palavra em 

sua própria classe e o x
2
: Teste Qui-Quadrado de associação da palavra com a classe, 

encontram-se sintetizados na Figura 6. 

 

Figura 6 – Organograma das classes com suas respectivas palavras, frequências e x
2 

 

Fonte: Adaptado do software IRAMUTEQ, dados da pesquisa (2018) 

Como apoio à identificação do tipo de relação estabelecida entre as cinco classes da 

CHD, a Análise Fatorial por Correspondência (AFC) apresenta um plano cartesiano (Figura 7) 

a associação entre as palavras no texto considerando as frequências dentro das classes que 

integram. 
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Figura 7 – Análise fatorial por correspondência 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software IRAMUTEQ, dados da pesquisa (2018). 

Quadrante I Quadrante II 

Quadrante III Quadrante IV 
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Na AFC, os resultados apresentados a partir das informações coletadas junto aos 

atores entrevistados na pesquisa evidenciam que, apesar dos vocábulos das classes 1 e 3 

estarem ligadas, percebe-se maior dispersão entre as expressões no quadrante III, 

diferentemente das classes 4 e 2 que, mesmo estando ligadas, apresentam suas palavras mais 

associadas. O resultado da AFC, no que tange às classes 4 e 2 (Figura 7), corroboram com a 

concepção de Lascoumes e Le Galès (2012) ao afirmarem que a catagoria analítica processos 

– ligada à classe 2, interação entre os atores - é decorrente desta interação capaz de 

influenciar os resultados da ação pública (Quadro 9). 

A nomenclatura das classes, suscitadas a partir da CHD, ocorreu com base nas 

categorias analíticas do modelo do Pentágono das Políticas Públicas de Lascoumes e Le Galès 

(2012) e são analisadas a partir de cada objetivo específico delineado nesta tese e 

interpretadas com base nas fontes teóricas do institucionalismo e das relações 

intergovernamentais, conforme está esquematizado no Quadro 12. 

 

8.1 PAPEL DE ATORES E INSTITUIÇÕES NA DINÂMICA DA GESTÃO DO SUAS 

 

Nesta seção é discutida uma das categorias analíticas do pentágono de Lascoumes e Le 

Gàles (2012) relacionada à classe 1 atores. Os atores públicos assumem papel significativo na 

dinâmica da gestão do Sistema Único de Assistência Social, na mobilização de recursos e em 

articulações com a sociedade e, ainda, entre entes governamentais. Lascoumes e Le Galès 

(2012) defendem que o ator, seja ele público ou privado, deve ser capaz de desenvolver ações 

que, efetivamente, tenham efeitos em determinado interesse público a ponto de transformar, 

melhorar e disseminar dado direcionamento levando em consideração disponibilidade de 

recursos disponíveis e relações estabelecidas. O exercício de qualificação do SUAS, por parte 

de representantes de organizações da sociedade civil, nesse sentido aparece prejudicado, 

conforme aponta um conselheiro ao questiona a transparência na gestão e nos dados dos 

municípios quanto ao repasse recebido do Governo Federal e, ainda, no emprego dos valores. 

CON 1/PP reconhece, todavia, desempenho satisfatório no seu município em particular. Outro 

conselheiro questiona a competência de muitos gestores municipais no emprego do valor 

financeiro recebido. A esse respeito, CON 1/PP e CON 4/SC afirmam respectivamente: 

 

A gente fica se questionando onde é que tão os recursos que eles recebem 

do Governo Federal pra realizar esse serviço, pra realizar essa atividade, porque 

nós, em âmbito municipal, recebemos nossos recursos e a gente consegue dá conta 

das nossas demandas (CON 1/PP). 
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Muitos gestores municipais não sabem utilizar os recursos; depois, ficam 

questionando o governo, dizendo que o recurso é pouco. Realmente é pouco, mas, 

sabendo utilizar dá para fazer alguma coisa em atendimento às demandas da 

população do município (CON 4/SC).  

 

Entre os conselheiros, o tema da correção do município no emprego dos recursos 

federais divide opiniões com predominância de posições negativas. Há, ainda, questionamento 

em torno da concentração do volume de recursos (no Governo Federal) e dos valores 

reduzidos, disponibilizados para os municípios, que terminam por restringir as ações: 

 

Os recursos foram utilizados de forma eficiente focalizado em demandas específicas 

e essenciais à sociedade.  A gente aqui prioriza as demandas e só dá para fazer 

assim, aquelas mais urgentes a gente procura atender de forma mais rápida. 

Fazendo assim a gente está conseguindo e, com os recursos que vêm, atende a 

maior parte dos problemas da assistência (CON 5/SC).  

 

Agora em 2016 os recursos que recebemos aqui no município para a assistência 

não deu para fazer quase nada. Muita coisa aqui no município a gente faz pela boa 

vontade do pessoal da assistência. Acho que o Governo Federal deveria fazer uma 

revisão na partilha desses recursos; vem muito pouco para os municípios (CON 

2/PP). 

 

Não tem como fazer assistência sem recursos; não só financeiro, mas, material, 

humano, equipamentos, tudo é difícil. O recurso que vem só dá para fazer ações 

pontuais e assim mesmo com muita dificuldade (CON 2/PP).  

 

Como se vê, os conselheiros reconhecem conflitos entre diferentes níveis 

governamentais, especialmente no tocante à partilha dos recursos disponibilizados ao 

atendimento às demandas públicas e coletivas da população, reforçando a pauta 

(des)concentração/(des)centralização. A (des)concentração refere-se ao papel do Estado, na 

divisão, no interior dele próprio, dos encargos entre diferentes unidades internas, 

caracterizando assim um núcleo, ou nível, com parcela de atribuições para decidir assuntos de 

interesse particular (TAVEIRA, 2011). Nesse sentido, um dos gestores municipais ressaltou o 

valor restrito que recebe para atender o volume de demandas, conforme pontua SEC 1: 

 

Os recursos que vêm para o município é muito pouco. A gente procura fazer o 

máximo e atender a maior parte das demandas da população, mas é muito difícil. 

Hoje, o gestor público tem que fazer muito esforço para atender o máximo com tão 

pouco recurso. Acho que poderíamos fazer melhor se tivéssemos mais condições 

financeiras (SEC 1). 

 

Numa leitura a partir de Pettigrew (1985), esse tipo de imbróglio envolve relações com 

certo grau de complexidade, tendo em vista que os atores imbricados estabelecem interações 
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entre si e com as instituições. Assim, a descentralização assume significados e conteúdos 

distintos, conforme o desenho de cada ação específica, tanto na distribuição prévia de 

competências e do controle sobre os recursos quanto entre os três níveis de governo. Franzese 

(2010) ressalta que tais interações não são tranquilas e amigáveis entre atores e esferas de 

governo e surgem menos por opção do que pela própria dinâmica estabelecida pelo desenho 

constitucional federativo – com forte tendência na descentralização de responsabilidades para 

os municípios sem a devida contrapartida em termos de desconcentração dos recursos 

(MAROY, 2008). 

Se levar em consideração a dinâmica da ação pública, cabe aos atores, ao agir com 

determinada autonomia, se articularem de modo a alcançar resultados efetivos. Por outro lado, 

a ação pública pode ser compreendida sob a ótica das instituições, quando estas formam a sua 

estrutura. Para Lascoumes e Le Galès (2012, p. 27), ―as instituições podem ser definidas 

como um conjunto de normas, procedimentos, sequências de ação padronizadas, coordenadas 

entre si, para viabilizar uma ação coletiva‖. Complementarmente, Arretche (2004) revela que 

há necessidade de coordenação de políticas e ações quando tratadas em diferentes níveis de 

governo de maneira a compor uma estratégia conjunta de ação coletiva. No caso do SUAS é 

nítida a presença de vários atores institucionais no segmento governamental e uma variedade 

de atores da sociedade civil interessada considerando o significativo volume de recursos que 

chega ao município por meio da assistência social – a exemplo daqueles oriundos do 

Programa Bolsa Familiar (PBF) e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) previsto na 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

O papel dos conselhos é relevante como ator público em ações articuladas nos 

municípios em parceria com a secretaria de assistência social. Para Carvalho (2011), as ações 

públicas quando executadas de forma conjunta, possibilitam a formação de alianças e 

parcerias que criam e fortalecem institucionalidades sob a égide territorial. Nesse quesito, 

CON 1/PP reconhece parceria do conselho com a gestão municipal destacando apoio à 

realização das conferências:  

 

O conselho mantém uma parceria muito forte com a secretaria de assistência social 

e consegue em determinados momentos específicos desencadear algumas ações, que 

é nos períodos que existem as conferências municipais de assistência social (CON 

1/PP). 

 

 

Ainda que destacando as conferências municipais, a fala do informante permite 

deduzir que tal apoio, em nível local, favorece o trabalho coletivo, o debate local e, como 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.742-1993?OpenDocument
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consequência de etapas posteriores, a retroalimentação do SUAS local sintonizada com 

enfoques territorial, estadual e nacional, conforme sugere o rito regular das conferências na 

prática brasileira de controle social. Essas parcerias, mesmo que informalmente, por vezes 

acontecem em perspectiva horizontal, ou seja, entre as próprias secretarias e, até mesmo, entre 

secretarias de municípios do Território em pauta, o Mato Grande. A esse respeito, SEC 1 

comenta que: 

 

Não existe uma coisa formal, mas informalmente existe a parceria. Aqui, ela é muito 

grande entre a secretaria de saúde e a secretaria de assistência, e, um dos pontos 

dessa parceria, é que não é só aqui no município, mas, entre secretarias de 

municípios diferentes, principalmente do Território (SEC 1). 

 

Aparece, nessa leitura de SEC 1, um elemento relevante da presente tese, qual seja a 

identificação de relações intergovenamentais de natureza horizontal, entre secretarias de 

municípios distintos em nível territorial. Há outra relação horizontal, em nível municipal, na 

atuação com outras secretarias do próprio município. Além disso, a atuação envolve outros 

conselhos no atendimento a demandas da sociedade:  

 

Olha, aqui no município o nosso conselho é bem atuante. A gente trabalha em 

conjunto e trabalha conselho tutelar conselho de assistência conselho de saúde a 

gente também tem o conselho de educação... (SEC 1) 

 

Abrúcio (2005) entende que relações horizontais ocorrem à medida que os governos se 

tornam mais independentes e precisam responder a demandas mais específicas internamente. 

O modelo federalista, todavia, tem pautado o debate das relações intergovernamentais 

direcionado, também, para o viés vertical no âmbito das relações estabelecidas entre União, 

estados e municípios. Por essa razão SEC 7 registra:  

 

Nossa articulação é feita diretamente com o Governo Federal. A gente entra em 

contato, ai eles nos dão suporte, dão matéria, fazem capacitação explicando como é 

que se dão todos os processos...( SEC 7) 

 

Na identificação de papéis, na gestão do Sistema Único de Assistência Social estão 

articulados, em municípios do Território, atores públicos municipais, estaduais e federais de 

organizações governamentais e não-governamentais. Seria factível, portanto, afirmar que 

todos os segmentos estão responsáveis pela execução da Política e pelas ações desenvolvidos. 

Entretanto, tal leitura não representa o todo, pois há registro de dificuldades em se estabelecer 

articulações entre atores na unidade mais simples do SUAS – o município. Ao ser questionada 

a respeito de articulações estabelecidas em nível municipal, CON 2/PP relata que:  
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Apesar de serem parecidos, os municípios têm realidades peculiares e a gente 

poderia sentar e conversar sobre como estão sendo desenvolvidas as políticas de 

assistência social, mas não existe essa articulação em nível municipal (CON 2/PP). 

 

Segundo Abrúcio (1997), na esfera subnacional dificuldades se apresentam devido ao 

alto grau de heterogeneidade decorrente das desigualdades regionais existentes no País.  

Desse modo, em municípios de pequeno porte, como é o caso daqueles do Território em 

pauta, articulações municipais são restritas até mesmo entre agentes públicos do próprio 

município, conforme revela CON 3/PP: 

 

 Eu tenho que marcar outro dia para outra pessoa poder ir também para a reunião. 

Não existe articulação e a secretaria colabora com outros agentes públicos de 

forma resumida; não é ampla como a gente merece, como a gente deseja (CON 

3/PP).  

 

O fato narrado não é caso isolado. Ao contrário, tem ampla incidência no Território do 

Mato Grande. Sano (2008) entende que muitas vezes são manifestadas limitações em termos 

de capacidades de gestão nos entes subnacionais como consequência da diversidade 

econômica, política, social e cultural da Federação e, ainda, pelo próprio desenho da política 

em contextos diferentes. Como estratégia de superação, uma alternativa é apresentada por 

Williamson (1990), quando sugere que se deve especificar fins, incorporar rotinas e escalonar 

objetivos intermediários de modo a facilitar a tomada de decisão, incrementar a possibilidade 

de ação e aprimorar desempenhos. No âmbito interno de cada unidade governamental tal 

entendimento tem pertinência. Todavia, quando se trata de controle social, Dagnino (2002) 

destaca a sua relevância afirmando que tais espaços coletivos de participação são canais 

importantes para o estabelecimento de novas relações políticas entre governos e cidadãos e, 

principalmente, como processo de construção continuada e de interlocução pública. É nesse 

sentido que segue o entendimento de um dos informantes, ao apontarem que:  

 

O controle social na política de assistência social é de fundamental importância, 

tendo em vista que nós não podemos fazer a assistência social sem um controle, sem 

a participação dos estados e da sociedade - está no organograma (SEC 1). 

 

Em que pese o entendimento de que o exercício do controle social é essencial à 

execução do SUAS, os atores, no conjunto, revelam fragilidades nos munícipios do Território 

do Mato Grande, tanto por parte da participação e do interesse de entes públicos quanto da 

iniciativa privada, conforme se constata nas falas abaixo: 
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A participação é muito frágil aqui no município. A nossa gestão manda os convites 

para as reuniões mas só vem as mesmas pessoas e mesmo assim fica um tempinho e 

vai embora. Assim mesmo é o poder público: vem um representante do poder 

público passa um tempo e sai antes da reunião terminar (SEC 6). 

 

É frágil a participação da classe empresarial; eu digo que não é nem pela falta de 

conhecimento, é falta de interesse mesmo em participar, porque o conhecimento 

você vai adquirindo com o tempo e através da sua própria participação nas 

reuniões (CON 3/PP). 

 

A fragilidade, portanto, conduz a uma dimensão cultural, de restrito reconhecimento e 

interesse à participação por parte da sociedade civil. Não se discute, aqui, a importância da 

posição do ator secretaria municipal na condução da política pública de assistência social, 

mas, sim, o gestor que conduz e define diretrizes a serem seguidas (diante do isolamento, da 

restrita participação da sociedade civil). Deve ser, portanto, considerada a limitação que 

possui secretários municipais de assistência para influenciar atores de organizações da 

sociedade civil ao envolvimento e compromisso com o SUAS. Nesse sentido, a classe 1, 

gerada pelo IRAMUTEQ, sintetiza evocações dos secretários e conselheiros que traduzem, a 

partir de uma árvore de similitude (Figura 8), as principais relações com o vocábulo 

secretaria, identificado na CHD classe 1 com x
2 

de 20.17. 

Por ser ator responsável pela condução e definição das diretrizes a serem seguidas na 

gestão do SUAS em nível municipal, o vocábulo em análise apresenta relação com assistência 

e social por se tratar de secretaria de assistência social e, também, com o vocábulo conselho, 

devido ao caráter das ações, que, por vezes, ocorrem por meio de cooperação e parcerias entre 

atores. Por sua vez, na condição de órgão executor da política ou ação pública, os elementos, 

postos na árvore de similitude para o vocábulo secretaria, estão dentro do que se espera em 

contexto de gestão do SUAS – com destaque, entre outros, para educação, saúde, tutelar 

(conselho), articulação, acompanhar, conseguir. 

A política pública pode ser igualmente estudada sob o prisma do papel das instituições 

envolvidas em dado contexto. Assim, a discussão aqui apresentada toma como aporte, além 

da categoria papel dos atores, a categoria analítica instituições (classe 5 do dendograma 

gerado pelo IRAMUTEQ), outro componente do modelo do pentágono de Lascoumes e Le 

Gàles, (2012). 

Ao ser questionado com relação ao cumprimento das diretrizes que são postas para a 

gestão do SUAS e suas interações com os entes governamentais, SEC 1 afirma: 

 
Dentro do próprio governo do estado não está implantado o sistema de assistência 

social o SUAS. Mas, existe uma relação do conselho municipal com outros 

conselhos, assim como, com o governo federal, estadual e outras instituições (SEC 

1). 
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Figura 8 – Similitude da palavra secretaria (classe 1) 

 

Fonte: Software IRAMUTQ, dados da pesquisa (2018) 

 

Se há restrição na implantação do SUAS em nível estadual, outras relações são 

estabelecidas, ao menos no caso do município do gestor. Lascoumes e Le Gàles (2012) 

discorrem que o conjunto de diretrizes estabelecidas pela política pública governa as 

interações entre os entes governamentais, que devem ser coordenadas entre si de modo a 

viabilizar a ação coletiva. As diretrizes do SUAS não se limitam apenas às normas da política 

de assistência social, mas, também, procuram estabelecer relações entre governo e sociedade 

civil a partir de um modelo institucional de participação, conforme propõe a Constituição 

Federal de 1988. Há, todavia, necessidade de se reconhecer a dificuldade de participação da 

sociedade civil nas discussões e diretrizes norteadoras da ação pública quando tratada nos 

níveis governamentais. SEC 6 revela que: 

 

 De um lado está o governo, do outro está a sociedade civil e ela é aquele que 

fiscaliza, é aquele que demanda e ela é de suma importância tanto para a execução 

da política como para a formulação da política. Todavia, a maior dificuldade é 

sempre a participação (SEC 6). 
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 Para Tenório (1998), é justamente nos espaços coletivos de representação da 

sociedade civil que se estabelecem relações sociedade-Estado e que se efetivam as políticas 

públicas, considerando a sociedade e suas instituições como demandante das ações. Assim, o 

processo deve ocorrer participativamente desde a identificação do problema, o planejamento 

de sua solução e o acompanhamento da execução até a avaliação do impacto social 

efetivamente alcançado. Nesse sentido, a fala de SEC 6 revela carência de relações entre 

governo municipal, estadual e federal e a sociedade civil de tal modo que dificulta a 

legitimação na implementação do Sistema. No campo das relações institucionais, a 

legitimação subjaz ao poder e se define com institucionalização dos direitos dos líderes de 

esperar o reconhecimento do coletivo de atores institucionais (VIEIRA & MISOCZKY, 2003) 

A Política Nacional de Assistência Social (2004) busca incorporar demandas presentes 

na sociedade brasileira no que tange à responsabilidade política, objetivando tornar claras 

diretrizes na efetivação da assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do 

Estado. A esse respeito, buscou-se identificar junto aos informantes se os municípios e os 

conselhos vêm atendendo às diretrizes da Política Nacional de Assistência Social. Tal questão 

partiu do entendimento de que a Lei Orgânica da Assistência Social, regulamentada pela Lei 

nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e alterada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011, 

busca proporcionar efetividade à assistência social como política pública, reforçando a 

articulação entre os três entes federados para a melhor execução da Política. A gestão das 

ações na área de assistência social fica, então, organizada sob a forma de sistema 

descentralizado e participativo. Ao opinar sobre o atendimento às diretrizes da Política por 

parte do seu município, SEC 7 reconhece que vem se esforçando, porém, com dificuldade 

para atender determinados preceitos: 

 

Eu vejo que o município tem dificuldade em atender às diretrizes da Política, mas, é 

feito todo o esforço possível para atender. A gente procura se empenhar ao máximo 

na gestão para responder às demandas que nos são postas (SEC 7).  

 

De acordo com Chanlat (1989), no campo sociológico, não são as normas, as regras, 

as classificações, mas, sim, os cenários que constituem a matéria prima das instituições. São 

os cenários que fazem com que as organizações consigam operacionalizar ações dentro de um 

aparato de procedimentos legais instituídos pelo Estado. No caso de SEC 7, um cenário 

fragilizado é contornado com o esforço possível para atender às demandas. 

Com opinião similar, CON 4/SC, do segmento da sociedade civil, assevera que o 

conselho, no geral, tem dificuldade para atender algumas diretrizes, mas que de algum modo 
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vem conseguindo cumprir com o planejamento e com a execução das ações da secretaria 

municipal à qual se vincula: 

 

Estamos conseguindo cumprir, com muita dificuldade, as ações planejadas e, de 

certa forma, acompanhando a execução. Existem dificuldades e limitações porque o 

conselho primeiro tem que atender exigências, normas que são colocadas pela 

Política do SUAS (CON 4/SC). 

 

Meyer (1977), Meyer e Rowan (1992) e Zucker (1977), apoiados no conceito de 

instituição desenvolvido por Berger e Luckman (1991), destacaram o papel das normas, dos 

procedimentos decorrentes do amplo contexto institucional e dos organismos do Estado no 

processo de institucionalização de uma ação Pública. Com relação à execução da PNAS, os 

conselhos, um dos atores fundamentais no processo de gestão do SUAS, trouxe novas 

perspectivas para a assistência social em nível municipal, mesmo quando se reconhece 

fragilidade em termos de participação por parte da sociedade civil. CON 5/SC revela que a 

participação é mais ativa, não de pessoas, mas de organizações: 

 

As pessoas não participam principalmente da sociedade civil; essa é a mais alheia 

na participação social. A gente vê a participação da sociedade civil por parte de 

representantes de organizações (CON 5/SC). 

 

Este é um fato positivo a ser destacado: se pessoas, isoladamente, não têm interesse na 

participação, CON 5/SC reconhece que o mesmo não ocorre quando se trata de organizações 

da sociedade civil. Desse modo, pode estar ocorrendo um papel indutor da Política em termos 

de influência da sociedade civil por vias institucionais, por meio de entidades.  

A partir das novas formas de gestão descentralizada, que transfere aos governos 

subnacionais responsabilidades antes inerentes à União, ocorre, segundo Souza (2004), um 

processo de municipalização provocado pela sobreposição de papéis entre os entes e 

sobrecarga de responsabilidades para os municípios. Todavia, SEC 2 destaca um ponto 

positivo na gestão do SUAS, caracterizado por um viés institucional de descentralização de 

recursos do Governo Federal para os governos subnacionais. Afirma o secretário que a gestão 

em nível local melhorou, pois:  

 

O modelo SUAS fez com que houvesse descentralização. Antigamente 

o Governo Federal enviava pro estado até chegar no municipal. Hoje, a relação é 

do município para com o Governo Federal e isso melhorou bastante (SEC 2). 
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Corroborando essa opinião do gestor, o conselheiro CON 1/PP revela que fato similar 

em termos do controle social, destacando que a relação do conselho com governos estaduais 

ainda é difícil, porém, o mesmo não acontece com o governo federal. 

 

A relação com o Governo Federal é bem melhor porque ele tá sempre em contato 

com os municípios, inclusive a gente tem um cadastro no CADESUAS. A gente pode 

cadastrar o e-mail para ficar mantendo contato direto com o governo (CON 1/PP).  
 

Há aqui uma característica de relação intergovernamental caracterizada pela 

reciprocidade entre o Governo Federal e o executor do SUAS na ponta, no nível municipal, 

sem intermediação do governo do estado, o que ocorre tanto no âmbito da gestão quanto do 

controle social. Wright (1974) enfatiza que as relações intergovernamentais incluem como 

objetos próprios de estudo todas as permutações, pressões e combinações de relações entre as 

unidades de governo. Todavia, essas unidades são entes, de certa forma autônomos, e têm a 

opção de aderir ou não a determinada política proposta pelo governo central, mesmo 

reconhecendo pressões existentes no âmbito das relações intergovernamentais. Segundo 

DiMaggio e Powell (1991b) ainda que a explicação da persistência de formas de organização 

e de ação, por meio de pressões isomórficas, seja uma marca dominante no novo 

institucionalismo, os autores já evidenciam ênfase em elementos políticos e estratégicos da 

ação e mudança institucional. Os casos revelados apontam para a adesão de munícipios do 

Território ao SUAS.  

Os autores descrevem três tipos de isomorfismo institucional: coercitivo, mimético e 

normativo. O primeiro decorre de pressões formais e informais exercidas por outras 

organizações que influenciam toda a dinâmica e contexto institucional. Fatores como 

ambiente legal, estados racionalizadores e outras grandes organizações racionais são 

apontados como fontes de pressão. As organizações se modelam, refletindo em outras 

organizações de forma não intencional − por meio de transferência ou rotatividade de 

empregados − ou explicitamente − por meio de firmas de consultoria, organizações e 

associações industriais. A última fonte de mudança organizacional isomórfica é normativa e 

decorre principalmente da profissionalização. A última fonte de mudança organizacional 

isomórfica é normativa e decorre principalmente da profissionalização, a legitimação de uma 

base cognitiva produzida por especialistas universitários e o crescimento e a elaboração de 

redes profissionais que atravessam as organizações e em torno das quais novos modelos se 

difundem com rapidez. 
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Revela-se na presente pesquisa existir espaço para que os municípios exerçam poder 

de decisão, não se mantendo como meros executores. Ainda que não tenha sido objeto da 

presente tese, vários foram os casos narrados de inovações municipais na condução do SUAS 

a partir de iniciativas próprias da gestão local, com fontes de recursos próprios. De outra 

forma, há uma autonomia do tipo restritiva, quando os informantes revelam que, de certa 

forma, a autonomia fica limitada à elaboração do planejamento mediante dependência, na 

execução, do repasse da União para os municípios, momento em que às vezes ocorrem 

atrasos, conforme relata SEC 5: 

Nossa autonomia aqui fica apenas nas formulações dos planejamentos e das ações. 

Não temos autonomia financeira e ficamos sempre dependentes do repasse do 

Governo Federal e temos que executar dentro daquele prazo que eles dizem. As 

próprias ações, os gastos, devem ficar dentro do limite que eles vão repassar (SEC 

5). 

 

É relevante destacar que, de acordo com explicações fornecidas pelos informantes 

desta pesquisa, o repasse dos recursos não tem sistemática definida de transferência aos 

municípios, o que não raramente compromete o planejamento elaborado pelos atores 

envolvidos na Política no âmbito local, conforme se constata nas declarações de SEC 2 e SEC 

7, respectivamente, quando afirmam: 

 

Vejo a questão dos repasses, do Governo [Federal] ampliar os recursos; e. ser um 

repasse com data programada, de modo que a gente pudesse fazer um planejamento 

de acordo com o orçamento do recurso que vem (SEC 2). 

 

É a nossa dificuldade: a gente faz o planejamento mas o repasse 

do Governo Federal não tem uma data e a gente só sabe que tem um valor, que vem 

por programas, que não tem uma data específica. Isso atrapalha na execução dos 

serviços dos programas da secretaria (SEC 7). 

 

Quanto aos repasses financeiros aos estados e municípios, é oportuno registrar que 

existem fundos de participação que servem de instrumentos de autonomia da Política nas 

esferas subnacionais. Mesmo reconhecendo que, embora a maioria dos estados e municípios 

assegure recursos próprios, ainda não há uma dinâmica de repasse destes aos Fundos de 

Assistência Social (BRASIL, 2012). A irregularidade no repasse dos recursos que financiam a 

Política é, portanto, reconhecida pelo próprio Governo Federal (BRASIL, 2012).   

O exame das variadas concepções institucionais e a visão de gestão permitem deduzir 

que nenhuma das concepções institucionais nega o fato de que as secretarias e os conselhos 

municipais são instituições que, para cumprirem seus objetivos e planejamentos, precisam de 

alguma forma reconhecer a subordinação do trabalho no município à transferência de 

recursos. A irregularidade reconhecida – pelo próprio Governo Federal, por gestores e 
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conselheiros municipais – pode, assim, provocar e explicar efeitos negativos à participação, 

desacreditar capacidades locais e, ao fim, desmobilizar os atores na execução da Política.  

Houve menção à expressão relação, vocábulo suscitado na classe 5 e citado em 

evocações dos secretários e conselheiros. Em uma árvore de similitude (Figura 9), relação 

aparece com x
2 

de 44.05. Tal destaque se deve, notadamente, ao próprio desenho e perspectiva 

da Política, que, por si, estabelece um imbricamento entre os governos federal, estadual e 

municipal em uma modelagem de relações intergovernamentais. 

 

Figura 9 – Similitude da palavra relação (classe 5) 

 

Fonte: Software IRAMUTQ, dados da pesquisa (2018) 

Por se tratar de relações intergovernamentais, objetivamente há de se reconhecer a 

validade das relações entre os atores. Por essa razão, o referido vocábulo está mais fortemente 

vinculado aos vocábulos governo, federal, município, estado, política e assistência. Tal 

conexão de termos caminha na linha de entendimento de Wright (1974), quando aborda um 

leque de relações possíveis entre os estados nacionais e suas subunidades regionais e locais 

(governo central e governos regionais; governo central e governos locais), das subunidades 

regionais com as locais (governo regional e governos locais) e das relações entre as 

subunidades regionais (governos regionais entre si) e, ainda, entre as locais (governos locais 
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entre si). O destaque, aqui, é a ausência de registros (reconhecimento de participação ou 

contribuição) ao governo estadual na execução do SUAS. Como contraponto, a referência que 

ocorreu foi exatamente para apontar a melhoria no funcionamento da Política quando esta 

deixou de ter a intermediação dos governos estaduais, ou seja, quando a execução passou a 

ocorrer mediante uma relação entre o Governo Federal e municípios.  

 

8.2 ANÁLISES DOS PROCESSOS E REPRESENTAÇÕES  

A análise aqui apresentada é realizada à luz de elementos teóricos das relações 

intergovernamentais e do institucionalismo. A análise toma as categorias processos e 

representações do Pentágono de Lascoumes e Le Gàles (2012), relacionando-as às classes 2 e 

3 do dendograma (Figura 6), denominadas, respectivamente, interação entre os atores e 

percepção sobre a política. Com relação à categoria processos, Lascoumes e Le Gàles (2012) 

asseveram que se trata de formas de mobilização e interação ente os atores para execução de 

atividades individuais ou coletivas. Quanto a representações, os autores definem como sendo 

espaços cognitivos e normativos que dão sentidos às ações.  

A análise parte da compreensão dos atores com relação aos processos decorrentes da 

gestão do SUAS, levando em consideração interações dos atores entre si, partindo do arranjo 

institucional de relações tanto na perspectiva vertical, quanto horizontal. Na classe 2, objeto 

de análise deste tópico, o termo gente teve representatividade significativa nas verbalizações 

dos informantes. Isso se deve ao fato de estarem eles se referindo à expressão “a gente” no 

sentido de ―nós‖ ou denotando relatos relacionados aos aspectos internos. 

A PNAS (2004) pauta-se no pacto federativo, que deve detalhar as atribuições e 

competências dos três níveis de governo na provisão das ações socioassistenciais, em 

conformidade com o preconizado na Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n
o 

12.435) e na 

Norma Operacional Básica (disponível em: http://www.assistenciasocial.al.gov.br/sala-de-

imprensa/arquivos/NOB-SUAS.pdf). Cabe aos entes interagirem para manter as relações 

horizontal e vertical, conforme atribuições e competência de cada órgão envolvido no 

processo de gestão da Política do SUAS. As recentes obras, que discutem o federalismo, têm 

pautado o debate das relações intergovernamentais, verticalmente, no âmbito das relações 

estabelecidas entre União, estados e municípios, e, horizontalmente, entre entes do mesmo 

subnível de governo (estado-estado/município-município). Isto ocorre porque ―[...] o 

federalismo precisa igualmente responder à questão da interdependência entre os níveis de 

governo‖ (ABRÚCIO, 2005, p. 43). 
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Com relação à interação, ou relações intergovernamentais entre os atores na dinâmica 

dos processos de gestão do SUAS, CON 1/PP vê dificuldades em conseguir atender às 

diretrizes dos processos, pois percebe que em determinados momentos o município tem que 

responder por casos que vêm de outros estados.  

 

A gente já teve um caso aqui de uma adolescente que veio de João Pessoa, da 

Paraíba. Ela veio parar aqui em Rio do Fogo e era uma situação que 

a gente precisava abrigar essa adolescente, no entanto, nós do município não 

tínhamos e não temos abrigo (CON 1/PP). 

 

Segundo a informante, esse tipo de situação faz parte do processo de gestão e deve ser 

regulada e administrada pelos municípios em parceria com os conselhos de assistência. A 

regulação das instituições compreende ―[...] os processos formais e informais que garantem a 

coordenação da ação coletiva, através de produção e manutenção de regras que asseguram o 

seu funcionamento‖ (BARROSO et al, 2006, p. 37). Uma governança efetiva, todavia, 

depende da rápida identificação e solução de eventualidades que podem surgir em dado 

momento. Estruturas conjuntas de governança, que desenvolvem atividades integradas, 

podem estabelecer redes bem-sucedidas, traçando ações e identificando eventuais querelas 

(GOLDSMITH; EGGERS, 2006). Neste quesito, o conselho deve assumir papel fomentador 

do empoderamento e de governança local (interação entre o governo e a sociedade sob uma 

ótica democrática), redefinindo a cultura política brasileira de centralização de autoridade. 

Torna-se imprescindível o esforço da população para fazer parte do processo 

decisório no interior das políticas públicas, fortalecendo a cidadania a partir da tomada de 

decisão, do controle dos recursos, do respeito aos princípios que regem a Administração 

Pública e a defesa da qualidade de vida a todos os cidadãos. Considere-se que as demandas na 

área da assistência crescem à medida que situações de vulnerabilidade e insegurança se 

expandem e, em dadas situações, os gestores locais não conseguem atender a todas as 

necessidades e exigências da população. Essa limitação se torna ainda mais expressiva quando 

se observa que a gestão do SUAS envolve processos que extrapolam as esferas do Poder 

Executivo e da sociedade civil, requerendo a presença de outros agentes do Estado, conforme 

relata CON 2/PP: 

A gente recebe cartas e cartas da promotoria, mas a gente não consegue dar conta e 

você é um ser humano e não uma máquina. Um relatório não se constrói de um dia 

para o outro e ele precisa de tempo e dedicação (COM 2/PP). 

 

O informante revela um tipo de pressão a que está submetido o município via processo 

de controle do Ministério Público, que, no âmbito do conselho, este ―não consegue dar 

conta‖. Além disso, receber ―cartas e cartas da promotoria‖ representa, de acordo com o 
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sentido atribuído pelo conselheiro, distanciamento do Ministério Público no exercício de 

garantia de direitos do cidadão quanto ao acesso a serviços do SUAS. Não há, pela fala do 

conselheiro, diálogo ou relação de cooperação, mas cobranças por meio de ―cartas e mais 

cartas‖. Segundo Pettigrew (1985), é fundamental compreender o contexto em que se situam 

as organizações para poder entender suas estruturas e processos. Para o autor, o contexto 

modela as decisões que são tomadas e, desse modo, facilita a previsibilidade da ação 

organizacional. Mas, as organizações não são elementos sociais coletivos passivos e, por sua 

vez, modelam o próprio contexto, o que leva a aceitar um quadro de interação complexa entre 

organizações e contextos em permanente movimento, longe, portanto, de configurar relação 

determinista e inequívoca, a qual pode levar à tendência do isomorfismo coercitivo. 

Há de se destacar que os informantes, quando expõem dificuldades nos processos 

administrativos que precisam conduzir, não fazem referência a cooperações intermunicipais 

ou territoriais. A partir dos dados coletados, as respostas para as dificuldades enfrentadas são, 

na maior parte das vezes, buscadas pela gestão isoladamente, a partir de iniciativa própria em 

consulta ao conselho local e/ou entre a gestão municipal e o Governo Federal.  

Outro elemento pertencente à classe 2 e que merece análise é o vocábulo trabalhar, 

especificamente no tocante às dificuldades enfrentadas pela assistência nos municípios para 

desenvolver ações que, por vezes, são comprometidas na qualidade do serviço prestado ao 

cidadão em virtude da limitação de recursos – e isso deve explicar cobranças do Ministério 

Público conforme registro acima. Os informantes trazem relatos que evidenciam processos 

precários, tanto na gestão de recursos humanos, quanto em termos de condições e estrutura de 

trabalho:  

 

Os assistentes sociais têm que pagar a estadia, têm que pagar transporte; aí, não 

compensa vir trabalhar. Eles muitas vezes procuram municípios mais próximos da 

capital para o custo ser menor (CON 1/PP).  

 

Por exemplo: o serviço de convivência e fortalecimento de vinculo; nesse caso, o 

recurso você só recebe a cada três meses. Como é que uma pessoa vai trabalhar e 

receber a cada três meses? (CON 4/SC). 

 

Deveria melhorar os recursos humanos, dar mais condições para eles trabalharem. 

Investir na qualificação do profissional da assistência, ampliar a equipe com a 

realização de concurso. A gente fala muito em recursos financeiros, mas falta 

também profissionais para desenvolver um trabalho de qualidade na assistência 

(SEC 6).  

 

A necessidade de realização de concurso trazida por SEC 6 aponta para uma 

vulnerabilidade que, no Brasil, não se restringe ao SUAS, qual seja a precarização em 

processos de suprimento de vagas no serviço público pela via de contratos temporários. O que 
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se pode observar é que parte majoritária dos profissionais da assistência social é contratada 

temporariamente, o que implica em incerteza e insegurança quanto ao futuro da prestação de 

serviços. A interrupção de contrato de dado profissional, nesse caso, traz efeitos perversos à 

efetividade da Política considerando que a assistência social requer, entre outros quesitos, 

relações de confiança entre o prestador do serviço e o beneficiário, afeto, conhecimento das 

famílias e reciprocidade. Uma vez interrompida a relação prestador-beneficiário, o processo 

de gestão sofre revés, com quedas no desempenho e na qualidade, momento que dura até que 

um novo profissional reocupe a função e se adapte à atividade. 

Kaztman (1999) destaca que vulnerabilidades municipais na execução de políticas 

públicas gera desiquilíbrios na estrutura de oportunidades ao cidadão, o que o coloca em 

situação de desvantagem ao fragilizar relações sociais e dificultar acessos a políticas sociais 

de qualidade. O autor aborda o tema dos recursos humanos realçando reflexos negativos das 

condições de trabalho oferecidas pelos governos na qualidade dos serviços prestados. Para 

realçar tal posição de Kaztman (1999), foi buscada, no IRAMUTEQ, a árvore de similitude 

para o vocábulo recurso. Os resultados trazem relações com outras evocações da classe 2, 

tanto de secretários quanto de conselheiros (Figura 10) para o vocábulo recurso (x
2 

= 30.29), 

destacado na CHD.  

Figura 10 – Similitude da palavra recurso (classe 2) 

 
 

Fonte: Software IRAMUTQ, dados da pesquisa (2018) 
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A expressão recurso tem conexão mais fortemente com o termo gente e receber, o que 

reforça precariedade, especialmente, em processos de gestão de recursos humanos. Gente é o 

componente mais intensamente vinculado à dimensão recursos no processo de gestão da 

assistência nos municípios do Território do Mato Grande, o que fica evidenciado pela 

intensidade da linha que une os dois vocábulos. Aqui, diferentemente do que foi posto no 

início da discussão deste tópico, ao se referir ao termo “gente” os entrevistados associam o 

vocábulo à equipe de profissionais, relacionando a carências existentes para atender às 

demandas no âmbito das secretarias e dos conselhos. A limitação, em termos de recursos 

financeiros, conforme revelam os entrevistados, não ocorre apenas no tocante ao volume 

descentralizado pela União, mas também por atrasos no repasse. Por essa razão, o vocábulo 

receber aparece com destaque após a expressão gente. 

A categoria analítica representações, do Pentágono de Lascoumes e Le Gàles (2012), 

está relacionada à classe 3 do dendograma percepção sobre a política (Figura 6). Os autores 

revelam que as relações entre os interesses dos atores, as ideias que eles representam e os 

espaços institucionais nos quais interagem geram representações cognitivas. DiMaggio e 

Powell (1991) e Scott e Meyer (1994) sublinham o papel dos processos cognitivos e os 

sistemas simbólicos nas instituições considerando que as interpretações dadas pelos atores às 

mudanças produzem reações relacionadas à execução de uma ação ou política pública.  

Em torno de representações, unem-se os vocábulos conselho, participação e 

sociedade, suscitados na classe 3 do dendograma (Figura 6). É presente a busca por 

aprendizagens e conhecimentos em experiências com a Política de Assistência Social e com a 

própria gestão do SUAS. 

Os conselhos revelam-se como espaços capazes de gerar atributos cognitivos a partir 

das interações e discussões compartilhadas entre os atores. Ao opinar a esse respeito, CON 

2/PP revela: 

O conselho é bem atuante no nosso município e muito importante para a política de 

assistência. Aqui a gente procura dialogar e buscar outras experiências de outros 

conselheiros e até mesmo de outros municípios que possam contribuir tanto para o 

aprendizado da equipe, como para a melhoria da gestão (CON 2/PP). 

 

O conselho assume papel articulador e de formação a partir do diálogo que orienta o 

seu funcionamento, o que lhe é próprio. Os conhecimentos adquiridos são, assim, parte de um 

processo de aprendizagem de atores que se integram em espaços coletivos com propósitos 

deliberativos. Dessa forma, surgem benefícios provenientes de processos cognitivos no 

interior dos conselhos, o que contribui para a efetividade de processos de gestão da Política. 

Nesse sentido, SEC 3 registra que: 
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Eu digo: o conselho tem um papel bem mais importante do que apenas fiscalizar. A 

partir da experiência ele tem, de certa forma, um caráter formador, ele ensina 

diante de tudo que ele aprendeu com o tempo de existência. As reuniões, eu digo, 

servem muito de aprendizado tanto para nós da secretaria, como para os 

conselheiros e também para a sociedade quando ela participa (SEC 3).   

 

É notório que os espaços colegiados dos conselhos, para onde caminham interesses da 

sociedade civil e da administração estatal, são arenas de diálogo e deliberação e isso assume 

caráter pedagógico, o que é ressaltado por SEC 3. As representações ultrapassam a 

objetividade, denotando um pluralismo que deve ser levado em conta, não somente pelo corpo 

gestor, mas pelos demais atores da ação pública. Segundo Peixoto (2015, p. 405), a 

abordagem da sociologia da ação pública, apoiada e combinada com a teoria da 

complexidade, indica a relevância do papel dos atores sociais e suas representações nas 

diferentes etapas as políticas públicas.  

Notadamente a representatividade da atuação do conselho implica em processo 

decisório e de avaliação institucional, e comprometimento voltado à melhoria das ações 

públicas e da própria gestão, o que se percebe na fala de SEC 7: 

 

Eu avalio a atuação do conselho aqui no município como muito boa. No momento 

que você tem o conselho, e também outros conselhos, como o da saúde, o da 

educação, por exemplo, do seu lado, é sinal que você vai errar menos. Você erra 

menos por ter o controle social a seu lado. Porque, muitas vezes esses outros 

conselhos contribuem com a experiência que já tem, mesmo sendo em outra área 

(SEC 7). 

 

A evocação de SEC 7 traz elementos importantes. Primeiro, ele ressalta a relevância 

do Conselho Municipal de Assistência Social na interlocução com outros conselhos, 

assumindo uma compreensão ampla e horizontal do exercício do controle social com caráter 

colaborativo. Em segundo lugar, o secretário valoriza o papel do conselho como 

coparticipante da Política que irá fornecer suporte para o gestor errar menos. Ademais, o 

informante destaca um processo de aprendizagem em que os conselhos mais antigos, como os 

de saúde e educação, podem repassar ―a experiência que já têm, mesmo sendo de outra área‖. 

Há, aqui, uma compreensão integrada do papel que pode assumir o controle social em nível 

municipal. 

Em que pese o viés de compreensão integrada e de colaboração em torno do controle 

social, o gestor SEC 7 não aborda cooperação entre conselhos em linha horizontal 

intermunicipal ou territorial. Os conselheiros, por sua vez, tendem a atribuir importância ao 

papel dos conselhos, principalmente no que tange à representatividade, legitimadora, para a 
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Política, bem como para a gestão do SUAS. Zucker (1977) destaca que as organizações, em 

suma, constituem um campo reconhecido de vida institucional e que suas trajetórias, por vezes, 

refletem no aprendizado, no desempenho e na avaliação dos resultados de determinada ação. Nesse 

sentido, SEC 7 tem compreensão da necessidade de aprender com organizações mais antigas, todavia, 

restringe tal intento aos conselhos municipais mais antigos.  

Os informantes relataram a relevância da participação da sociedade na execução da 

Política e nas ações realizadas no âmbito das secretarias e dos conselhos municipais. Desse 

modo, fica notória a importância atribuída ao controle social na gestão do SUAS no 

Território, assim como às ações públicas de assistência social. Isto é explicitado na fala dos 

informantes SEC 3, CON 4 e SEC 6 que, por vezes, ressaltam a Política como agente capaz 

de fomentar conhecimentos e proporcionar melhor entendimento sobre os processos que 

orientam não a gestão do SUAS em particular, mas a gestão pública como um todo: 

A gente vê que. antes da existência desses conselhos criados nos municípios, a gente 

não tinha muito a participação da sociedade civil. Hoje, não! A gente vê a 

participação da sociedade civil, de entidades, de organizações. Outro detalhe: hoje 

tanto os gestores como a sociedade civil no geral entendem melhor a dinâmica da 

assistência e do próprio município. À medida que a gente vai participando das 

reuniões aprende mais sobre pontos que fazem parte das diretrizes do município. 

(SEC 3) 

 Acho que a participação não deve ficar apenas na fiscalização, na monitoração dos 

serviços, no acompanhamento dos casos; isso é essencial sem dúvida. É importante, 

também, a presença do conselho e a participação da sociedade nas reuniões e 

discussões da Política. A gente passa a entender melhor a política. Cada reunião 

são discussões que servem de aprendizado para melhorar a execução e a gestão da 

Política para o SUAS. (CON 4/SC) 

Agora estou como gestor. Eu vejo que tem uma avaliação participativa do conselho 

e a gente discute melhor a Política, busca entender melhor as diretrizes. Isso eu 

acho importante até mesmo para o nosso aprendizado. A partir do momento que 

você entende melhor a Política, isso tem reflexos na própria gestão do SUAS. (SEC 

6) 

 

Mais uma vez, representações do controle social do SUAS no Território do Mato 

Grande reconhecem o papel pedagógico dos conselhos e a existência de uma cognição que 

valoriza o diálogo e a participação. Nesse quesito, Carvalho (2011) entende que os 

instrumentos de ação pública – como dispositivos de dupla face (técnica e social), 

organizadores de relações sociais específicas em função das representações que lhes são 

próprios – colocam em evidência um caráter cultural, histórico e político das instituições. 

Uma vez submetidos a regras e normas, dão estabilidade e previsibilidade às ações e 

qualificam e desqualificam atores, abrem e encobrem oportunidades para a ação. No caso dos 
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atores do Território do Mato Grande, a tendência é positiva em torno da avaliação dos 

instrumentos de implementação do SUAS.  

A interação entre a multiplicidade de atores é salutar, pois contribui para o 

entendimento da Política, conforme pontua Teixeira (2017). A partir da interação com as 

variáveis do contexto social em que estão inseridos, os atores são capazes de influenciar uma 

ação pública. Assumem, assim, dinamismo no cenário político uma vez que se tornam 

capazes de mediar conflitos e formar coalizões, questionar e fiscalizar a gestão pública. Por 

essa razão, os resultados da pesquisa destacam evocações ao vocábulo sociedade, suscitado na 

classe 3 com elevada força na classe (x
2 

= 81.57). 

A análise de similitude indica proximidades da expressão sociedade de modo mais 

intenso com os vocábulos civil, conselho, participação, participar. É importante ressaltar que 

palavras com maior destaque são as de maior frequência no corpus textual. 

 

Figura 11 – Similitude da palavra sociedade (classe 3) 

 

Fonte: Software IRAMUTQ, dados da pesquisa (2018) 

No caso em pauta, as palavras sociedade, conselho e participação se destacam e estão 

conectadas por linhas mais intensas. Tais ramificações são explicadas pela relação que as 

secretarias municipais estabelecem com os conselhos municipais, bem como por ser a 
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sociedade ator beneficiário da Política e a quem compete controlar sua execução a partir da 

participação.  

 

8.3 RESULTADOS DA GESTÃO DO SUAS NO TERRITÓRIO 

As análises e discussões aqui apresentadas são realizadas à luz da teoria das relações 

intergovernamentais e do institucionalismo, a partir da categoria analítica resultados do 

Pentágono de Lascoumes e Le Gàles (2012). A partir dos resultados dos dados coletados, a 

referência para esta análise é a classe 4 do dendograma gerado no Iramuteq (Figura 6), 

denominada efeitos da Política. São aqui analisados os efeitos gerados, positivos e negativos, 

a partir da efetividade das ações desenvolvidas por atores responsáveis pela implementação 

das ações do Sistema Único de Assistência Social no conjunto dos municípios do Território 

do Mato Grande/RN.  

A PNAS (2004) apresenta dispositivos para regulação do SUAS e aponta para a 

necessidade de mecanismos complementares e fundamentais no que se refere ao ordenamento 

dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social, bem como para a 

definição de instrumentos padronizados de gestão que possibilitem unidade na diversidade, 

com o intuito de obter resultados mais efetivos com a Política.  

Com relação aos resultados alcançados na gestão do Sistema Único de Assistência 

Social no Território, esta investigação revela que as secretarias e os conselhos, por meio das 

ações executadas em consonância com os dispositivos de regulação do SUAS, vêm 

alcançando resultados tímidos no que concerne à garantia de direitos e de acesso da sociedade 

civil às políticas e ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Irregularidades nos repasses dos recursos por parte do Governo Federal e problemas na 

contratação e manutenção de pessoal no serviço revelam instabilidade e insegurança na 

prestação de serviços. 

A quantidade de instrumentos normativos atinentes à Política limita e dificulta, por sua 

vez, o fortalecimento da gestão conforme expõe SEC 4, que mesmo reconhecendo avanços da 

assistência ao destacar o Programa Bolsa Família, reclama do volume de normas e 

procedimento a cumprir: 

 

Os nossos resultados são bastante positivos porque, hoje, a gente vê aqui as pessoas 

passarem a ter uma maior qualidade de vida a partir do recebimento desse 

Programa Bolsa Família. Tem muita gente que é contra, outros, são a favor do 

Programa. Agora, se a gente não tivesse que cumprir tantas normas, seguir tantos 

procedimentos, acho que poderia ser melhor (SEC 4). 
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Comparando as ações desenvolvidas nos municípios do Território e o impacto dessas 

na dinâmica local com os dispositivos de regulação do SUAS, no tocante à pactuação de 

resultados entre atores para aprimoramento da gestão, a pesquisa revela necessidades de 

interação entre agentes públicos governamentais e não governamentais, além de privados, em 

perspectiva territorial, preocupação externada por um gestor. O entrevistado SEC 1 assim se 

pronuncia a respeito desse desafio::  

 

Acho que, se houvesse um compromisso em nível territorial entre os municípios, 

seria fantástico para melhorar as ações da assistência para a sociedade, inclusive o 

Governo Federal pensa dessa forma, uma pactuação entre os gestores (SEC 1). 

 

Não há, portanto, tal pactuação no Território do Mato Grande. É importante ressaltar 

que o descumprimento de responsabilidades pactuadas representa negação de relações 

colaborativas e de corresponsabilidades de gestão defendidas e conquistadas na CF/1988. A 

responsabilidade de pactuação pode ser conduzida pela gestão estadual do SUAS. É assim que 

entende Souza (2015), quando alega que a gestão do SUAS não pode continuar posta em 

segundo plano pelos governos estaduais. No caso deste estudo, registros ao ator Governo do 

Estado é irrisório e, em certa medida, ausente. 

Com relação aos resultados positivos alcançados pelos municípios com o SUAS, e que 

estão de acordo com os dispositivos da PNAS, esta investigação revela haver componentes 

estruturais influenciando na qualidade da prestação dos serviços à população. Ao opinar a 

esse respeito, CON 5/SC reconhece que:  

 

Os resultados, de forma geral, são positivos porque a gente tem prédios próprios 

pra o funcionamento de alguns serviços principalmente de alguns serviços de 

convivência que são bastante positivos. A gente vê que a maioria dos municípios, 

que a gente conhece, os municípios vizinhos, tem prédios alugados (CON 5/SC). 

 

O informante, portanto, ressalta a importância de disponibilidade de infraestrutura 

física e revela precariedades ―dos municípios vizinhos‖, do Território, portanto, que instalam 

unidades e efetivam o SUAS em prédios alugados. A instabilidade da equipe que presta a 

assistência no município é outro ponto que aparece quando os atores são questionados acerca 

dos resultados do SUAS. Um conselheiro, CON 4/SC, entende que estabilidade de pessoal 

poderia influenciar positivamente a qualidade dos serviços prestados: 

 

Seria um ponto muito positivo que os trabalhadores da assistência tivessem uma 

vida mais longa (CON 4/SC). 
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A ―vida mais longa‖ a que se refere o informante tem o sentido da permanência e 

estabilidade da equipe da assistência para que possa, o município, obter resultados mais 

significativos. De fato, nesta pesquisa há indícios de ser irrisório o número de servidores 

efetivos no exercício de prestação de serviços de assistência social em todos os municípios do 

Território. O tema dos recursos humanos perpassa todas as classes geradas pelo Iramuteq e, 

por si, constitui lacuna para estudos futuros para além do Território do Mato Grande somente. 

Alegam os informantes que, quando surge oportunidade de trabalho no SUAS em municípios 

mais próximos à capital, fatalmente ocorre perda de profissionais. Considere-se, todavia, que 

o Território do Mato Grande faz fronteira com a Região Metropolitana de Natal e o município 

mais distante de Natal localiza-se a 180 quilômetros.  

O estudo de Oliveira (2009) acerca do SUAS no município de Currais Novos/RN, 

revelou que uma das fragilidades para concretização da Política reside justamente na 

instabilidade dos recursos humanos, aliada a carências no financiamento e nos mecanismos de 

controle social. Esse fato revela dissonância entre dispositivos de regulação do SUAS e o que 

pode e é efetivado nos municípios. Segundo a autora, o Governo do Estado se exime de 

elementos centrais de sua responsabilidade e comprova ausência na execução do SUAS, visto 

que em Currais Novos/RN o nível estadual em nada contribui em termos de apoio técnico 

e/ou financeiro. Conforme revelado anteriormente, os informantes desta pesquisa igualmente 

revelam ausência do Governo do Estado.  

Cabe à União, conforme prevê a PNAS (2004), o papel de descentralização político-

administrativa, cabendo à esfera federal a coordenação e as normas gerais. Por sua vez, de 

acordo com a Política, são reservados aos entes estaduais e municipais a coordenação e 

execução dos respectivos programas, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social, garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as 

diferenças e as características socioterritoriais locais. Este estudo, corroborando os achados de 

Oliveira (2009), não encontrou nas falas de executores do SUAS no Território do Mato 

Grande qualquer referência à ação do Governo do Rio Grande do Norte. De outro modo, 

mostrou-se nítida a interação, em linha direta, dos gestores municipais com o Governo 

Federal.  

SEC 3, por sua vez, reconhece que um dos pontos positivos da gestão do SUAS é a 

aproximação e o contato que a equipe estabelece com o usuário, mesmo admitindo a 

necessidade de melhoria de tal relação. Esse fato é relevante, conforme advoga Abrúcio 

(2005), em termos de efeito de cooperação entre entes responsáveis pela execução das ações e 



124 

beneficiários, o que se constitui em fator positivo de busca de equidade no atendimento aos 

cidadãos: 

Eu acho que um ponto positivo da assistência municipal aqui é a aproximação que a 

gente tem com as pessoas, o acesso que eles têm até a gente quando precisa. Sempre 

é bom melhorar e a gente ainda tem muito pra melhorar (SEC 3). 

 

O PNAS (2004) prevê esse tipo de interação, a qual se faz presente no Território. 

Outro ponto investigado nesta categoria analítica diz respeito à menção feita por secretários e 

conselheiros ao vocábulo população (x
2 

= 40.30), suscitado na classe 4. A árvore de 

similitude da expressão População (Figura 12) indica relações com a noção de acesso aos 

serviços e programas oferecidos e executados pelo SUAS no âmbito das secretarias e 

conselhos municipais do Território do Mato Grande/RN. Por essa razão, população vincula-se 

fortemente aos vocábulos zona e rural (para se referir a segmentos populacionais de zonas 

rurais com cobertura do SUAS), bolsa e programa (em referência ao Programa Bolsa 

Família), achar e serviço, neste caso, por achar relação entre o fato de que a população do 

municípios está crescendo e a tendência de aumento das demandas por serviços assistenciais. 

 

Figura 12 – Similitude da palavra população (classe 4) 

 

Fonte: Software IRAMUTQ, dados da pesquisa (2018) 

Três vocábulos aparecem mais fortemente, na árvore de similitudes, junto a resultado 

(Figura 12): positivo (com ramificação mais forte), precisar e programa. Os informantes 
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falam que os resultados do SUAS ―são bastante positivos porque hoje a gente vê aqui as 

pessoas passarem a ter uma maior qualidade de vida a partir do recebimento desse 

Programa Bolsa Família‖ (CON 2/PP); que há ―entendimento por parte da população de um 

trabalho que está sendo feito no município tentando mostrar para as pessoas que elas podem 

encaminhar com os próprios pés‖ (SEC 3); e ―que há prédios próprios para o funcionamento 

de alguns serviços, principalmente de convivência, quando a gente vê que a maioria dos 

municípios, que a gente conhece, os municípios vizinhos, tem prédios alugados‖ (CON 1/PP). 

 

Figura 13 – Similitude da palavra resultado 

 
Fonte: Dado da pesquisa gerado pelo Iramuteq (2018) 

 

O vocábulo positivo (Figura 13) traz outra tendência, a exemplo de verbalizações 

como: ―seria um ponto muito positivo se os trabalhadores da assistência tivessem uma vida 

mais longa no serviço‖ (SEC 3), e, ―se a gente tivesse condições de ter os prédios próprios 

seria melhor, porque são todos alugados‖ (CON 3/PP). Esta última fala vai de encontro ao 

que registra CON 1/PP acerca da disponibilidade de infraestrutura física ―para o 
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funcionamento de alguns serviços, principalmente de convivência‖. Logo, fica nítido, no 

Território do Mato Grande, que o elemento disponibilidade/indisponibilidade de prédios 

próprios para os serviços de assistência social é variável que interfere no resultado da Política. 

 

Figura 14 – Similitude da palavra positivo 

 

Fonte: Dado da pesquisa gerado pelo Iramuteq (2018) 

 

Outro ponto positivo indicado nos dados está relacionado aos ―atendimentos jurídicos 

que muitas prefeituras não têm e esse não é um programa Federal‖ (SEC 6). Assim se 

expressando, o informante registra que há, no serviço de assistência do seu município, uma 

inovação derivada da Política gerada no âmbito local. A ―regionalização‖ [uma perspectiva 

territorial, em outras palavras], como ponto positivo, ―seria fantástica, inclusive o Governo do 

Estado pensa dessa forma para liberar os CREAS‖ (CON 2/PP), do mesmo modo que a 

reestruturação da equipe (CON 2/PP). Aqui, mais uma vez, pontos positivos aparecem em 
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expressões que caminham para o desejável e, não necessariamente, para o que há em termos 

de conquistas. Por essa razão, o verbo precisar e suas derivações ocorrem com frequência.  

O SUAS, no Território do Mato Grande tem, como ponto positivo, ―a aproximação 

com as pessoas, o acesso que eles têm aos serviços‖ (CON 4/SC), mas, ―precisa melhorar e a 

gente ainda tem muito para melhorar‖ (CON 4/SC). Além disso, ―precisamos de estrutura 

física porque os prédios são muitos degradantes essa é a parte que seria negativa‖ (CON 

2/PP). A ―falta de prédio próprio para o CRAS é um grande empalho porque a gente sente a 

necessidade de instalação melhor‖ (CON 1/PP). e, ―devido a gente não ter prédio próprio, a 

gente também não tem como gastar porque não é nosso‖ (CON 1/PP). Portanto, funcionar em 

prédio alugado traz outro problema aos gestores do SUAS: dificuldade para adequar 

instalações às necessidades em instalações que são privadas.  

Os informantes unem necessidades (por meio do vocábulo precisar e suas derivações) 

e pontos negativos, em contraposição aos pontos positivos que elencam, quando falam em 

programas. Desse modo, ―como ponto negativo eu vejo este: os programas atenderem 

populações de zona rural‖ (SEC 2). Ainda, ―a gente precisa melhorar a qualidade do serviço 

da gestão dos programas para que isso tenha uma melhor qualidade‖ (SEC 5) e ―a gente 

precisa é ter uma formação mais especifica pra os nossos conselheiros tanto da política de 

assistência como na política de idoso‖ (SEC 1). A demanda de pessoal, mais uma vez, é 

pautada como ponto negativo que precisa ser administrado: “apesar de a gente ter comprado 

dois carros com o IGD, na questão humana sempre é interessante que tenha mais 

profissionais (CON 2), inclusive, porque a gente precisa de equipe volante para a área rural, 

porque isso melhoraria bastante‖ (CON 2/PP). 
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9  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Derivada da pesquisa Processos de Gestão e Qualidade de Serviços no Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS): estudo multicaso em municípios de pequeno porte, 

desenvolvida por meio do Edital MCTI/CNPQ/Universal 14/2014, esta tese assumiu o 

objetivo de analisar o funcionamento da gestão do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) tomando como base empírica experiências de secretarias e conselhos de municípios 

do Território do Mato Grande/RN e, como referência teórica, elementos de relações 

intergovernamentais e do institucionalismo. Para tanto, foi preliminarmente realizada uma 

revisão sistemática para localizar, no estágio atual do tema da gestão do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), lacunas a serem exploradas por meio de pesquisa acadêmica. 

Após essa fase exploratória, seguiram-se os seguintes passos: a) definição do locus e dos 

instrumentos teórico-metodológicos a serem utilizados; b) coleta de dados de campo, 

transcrição dos dados e organização do corpus para processamento no software Iramuteq; c) 

análise dos resultados (comparação das variáveis geradas pelo software com as categorias de 

análise e a base teórica apresentada); d) interpretação dos dados com base nas categorias 

analíticas e no referencial teórico selecionado. 

Como recurso metodológico, foi empregado o instrumento da entrevista que foi 

aplicado a gestores e conselheiros do SUAS em municípios do Território do Mato Grande. A 

intenção preliminar seria a aplicação do instrumento em todos os municípios, todavia a 

mudança no Governo Federal em maio de 2016 trouxe sérias inquietações e insegurança 

institucional ao SUAS, o que dificultou o acesso aos potenciais informantes. Desse modo, a 

coleta ficou circunscrita aos atores acessados nos meses de março e abril de 2016 – sete 

gestores e cinco conselheiros. De todo modo, as informações coletadas foram suficientes à 

conclusão da tese. A tese levantada foi a de que a gestão do Sistema Único de Assistência 

Social no Território do Mato Grande/RN é explicada a partir dos componentes do modelo do 

Pentágono de Políticas Públicas (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012), quais sejam: intercessão 

entre atores, representações, instituições, processos e resultados. Isso ficou comprovado após 

a análise aqui abordada. Neste sentido, é oportuna a retomada dos principais achados à luz do 

modelo do Pentágono de Lascoumes e Le Gàles (2012) e das classes/subcorpus gerados pelo 

Iramuteq. 

Em atores e instituições do Pentágono (representada pelas classes 1 e 5 do Iramuteq) 

ficaram evidentes: 
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a) conflitos entre diferentes níveis governamentais, especialmente no tocante à partilha 

dos recursos disponibilizados ao atendimento às demandas públicas e coletivas da população, 

reforçam a pauta (des)concentração/(des)centralização; b) há relações intergovenamentais de 

natureza horizontal, entre secretarias de municípios distintos em nível territorial, ainda que de 

modo limitado. Nesse sentido, não é possível pautar o SUAS como Política passível de 

potencializar integração territorial e esse ponto foi abordado por um dos informantes, quando 

se referiu ao interesse do Governo do Estado na regionalização do SUAS, especificamente no 

tocante ao atendimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS); c) há dificuldades em se estabelecer articulações entre atores na unidade mais 

simples do SUAS – o município – notadamente no que se refere à participação e ao exercício 

do controle social; d) em virtude de restrições na implantação do SUAS em perspectiva 

estadual, outras relações intergovenamentais se estabelecem, tanto por meio da integração de 

políticas públicas de âmbito intramunicipal quanto, na totalidade dos casos aqui 

contemplados, por meio de ligação direta da gestão municipal com o Governo Federal; e) a 

existência de espaços para que os municípios exerçam poder de decisão e inovação, não se 

mantendo como meros executores. Ainda que não tenha sido objeto da presente tese, vários 

foram os casos narrados de inovações municipais na condução do SUAS a partir de iniciativas 

próprias, da gestão local, com fontes de recursos próprios.   

Em termos de processos e representações do Pentágono (representada pelas classes 2 

e 3 do Iramuteq) ficaram evidentes: 

a) dificuldades nos processos administrativos que os atores locais precisam 

conduzir. É restrita a referência a cooperações intermunicipais, ou, territoriais. As respostas 

para as dificuldades enfrentadas são buscadas na maioria das vezes pela gestão 

isoladamente, a partir de iniciativa própria, por vezes acionando consulta ao conselho local, 

e/ou, conforme já mencionado, em linha direta com Governo Federal; b) dificuldades 

enfrentadas pelos municípios para desenvolver a Política do SUAS, que em determinados 

momentos é comprometida na qualidade do serviço prestado ao cidadão em decorrência da 

limitação de recursos – e isso deve explicar reiteradas cobranças por parte do Ministério 

Público, conforme apresentado anteriormente na análise; c) a relevância do Conselho 

Municipal de Assistência Social na compreensão da Política e na interlocução com outros 

conselhos, assumindo uma compreensão ampla e horizontal do exercício do controle social 

com caráter colaborativo. Esse fato é manifestado pela quase totalidade dos gestores, que 

reclamam de dificuldades para sensibilizar e mobilizar a população; d) o reconhecimento do 

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas
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papel pedagógico dos conselhos e a existência de uma cognição que valoriza o diálogo e a 

participação, o que é registrado tanto por gestores quanto por conselheiros.  

No que se refere a resultados do Pentágono (representado pela classe 4 do Iramuteq) 

as conclusões caminham para apontar que: 

a) as secretarias e os conselhos, por meio de ações executadas em consonância com os 

dispositivos de regulação do SUAS, vêm alcançando resultados positivos no que concerne à 

garantia de direitos e de acesso da sociedade civil às políticas e ações voltadas para a melhoria 

da qualidade de vida da população. Registram, todavia, limitações de recursos - humanos, 

materiais e de infraestrutura; b) está presente, na gestão do SUAS em municípios do Território 

do Mato Grande, a demanda de interações entre agentes públicos governamentais e não-

governamentais, além de privados, em perspectiva territorial, regionalizada; c) existem 

deficiências estruturais influenciando na qualidade da prestação dos serviços à população, 

especificamente no que se refere ao sentimento de ausência do Governo do Estado em 

iniciativas integradas do SUAS no Rio Grande do Norte; d) limitações de recursos financeiros 

conduzem a precariedades em termos de infraestrutura física para execução do SUAS, 

predominantemente executado em prédios alugados, inadequados ao desenvolvimento das 

ações demandadas; e) limitações de recursos financeiros prejudicam a contratação de 

profissionais permanentes e, uma vez dependendo de contratos temporários, o SUAS tem 

qualidade instável e incerta nos municípios do Território do Mato Grande. A dificuldade em 

manter profissionais por longo período de tempo e a mobilidade do pessoal são fatores 

fortemente trazidos pelos informantes e aparecem mediando situações em todas as categorias 

do Pentágono.  

A pesquisa trouxe informações que conduzem à confirmação de que, na abordagem da 

gestão do Sistema Único de Assistência Social, as categorias do modelo de Pentágono – 

intercessão entre atores, representações, instituições, processos e resultados – servem de 

parâmetro. No caso em pauta, embora sob o enfrentamento de dificuldades e precariedades, os 

atores fortemente atribuem sentimentos e valores positivos ao SUAS. Todavia, as 

verbalizações positivas aparecem acompanhadas por registros de carências de recursos – 

financeiros, materiais, humanos e de infraestrutura – pontuadas pelo uso do verbo precisar. 

Gestores e conselheiros dos municípios de pequeno porte pesquisados timidamente fazem 

referência a aspectos negativos do SUAS e, para valorizar e destacar a relevância que o PNAS 

assume para populações vulneráveis que dele dependem, preferem amenizar falhas e fracassos 

pautando-as como necessidades de melhoria.   



131 

 Diante dos resultados alcançados, o estudo permitiu resposta satisfatória à questão 

formulada. Todavia, frente às análises realizadas, torna-se oportuna a indicação de lacunas 

que ficam aqui registradas para estudos futuros. É necessário, por exemplo, estudo que avance 

em termos da influência no sucesso/insucesso do SUAS a partir da natureza do vínculo e da 

contratação de pessoal. No caso em pauta, a contratação temporária de pessoal evidenciou 

limitada institucionalidade do SUAS. Nesse sentido, é pertinente destacar a elevada flutuação 

de pessoal e a nítida dificuldade na contratação de profissionais qualificados uma vez que as 

prefeituras mantêm o SUAS com pessoal temporário e baixos rendimentos mensais. É 

perceptível a necessidade do Governo em instituir a contratação de profissionais da área da 

assistência por meio de concurso público em virtude da importância que a política de 

assistência assume no contexto dos municípios, além da relação de confiança que é 

estabelecida através da relação entre os profissionais e os beneficiários. Cabe, assim, uma viés 

de estudos que busque revelar influências da dicotomia contratados (temporários) versus 

quadro de pessoal permanente no desempenho do SUAS.  

Gestão de pessoas fragilizada, repasses incertos e infraestrutura precária, dificultando 

o atendimento às demandas apresentadas pela população, exercem papel de destaque na 

gestão do SUAS e demandam aprofundamentos. Desse modo, é oportuno revelar experiências 

de gestores e conselheiros no cumprimento às diretrizes do PNAS e na observância aos 

normativos e às exigências em termos de integração vertical e horizontal do SUAS em suas 

relações intergovernamentais. No caso em pauta, os atores registram ausências do Governo do 

Estado. Assim, é importante estudar o papel que assumem diferentes governos estaduais na 

implementação do SUAS revelando o modo como se dá tal exercício em perspectiva 

comparativa entre unidades da Federação. É oportuno, ainda, revelar se territórios com melhor 

capital social, com volume elevado de organizações da sociedade civil, por exemplo, têm 

desempenho superior a outros territórios com institucionalidades locais mais fragilizadas, 

conforme se apresenta o Território do Mato Grande.  

A gestão do SUAS pode, ainda, ser abordada a partir de comparações entre municípios 

dependentes exclusivamente do repasse do Governo Federal em contraposição a outros que 

dispõem e alocam recursos próprios. Estudar a configuração do quadro de pessoal alocado nas 

políticas públicas, não apenas do SUAS, mas, de todo o serviço público, contribuirá para 

revelar efeitos que pessoal permanente versus temporário exerce, por exemplo, na 

institucionalidade de ações públicas e em relações intergovernamentais. São essas as 

principais inquietações surgidas desta tese.  
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Conforme apontado no tópico anterior, carências, mobilidade e instabilidade na 

dimensão recursos humanos margeiam, em menor ou maior grau, todas as classes oriundas do 

processamento dos dados no Iramuteq e todas as categorias do modelo do Pentágono, e, por 

essa razão, é lacuna importante para estudos futuros, não apenas no Território do Mato 

Grande, mas, em outros lugares e unidades de execução do SUAS.  

Nesse sentido, é importante que sejam feitas adaptações no instrumento de coleta de 

dados (Apêndice A), de modo que um novo roteiro de entrevista baseado no modelo do 

Pentágono contemple, por categorias, algumas questões, a exemplo de: - atores e 

instituições: a) Como você avalia o quadro de pessoal alocado nas políticas públicas no 

município? b) Como você avalia o quadro de pessoal alocado na assistência social no 

município? c) Que influências, positivas e negativas, tem a equipe do SUAS nos resultados da 

Política?  - processos e representações: a) Como você avalia a estrutura física e os recursos 

disponibilizados para a assistência social no município?  b) Como você avalia o processo de 

gestão do SUAS em termos das relações entre município e os governos estadual e federal? c) 

Como você avalia o funcionamento do CMAS em termos de (dificuldades enfrentadas e 

conquistas atribuídas à atuação do conselho)? d) Que avaliação você faz na comparação do 

funcionamento do CMAS e os demais existentes no município? e) Que instituições estão 

representadas no CMAS e como você avalia a participação? f) Há distinção entre a qualidade 

da participação no CMAS e outros conselhos no município? - resultados: a) O que, em sua 

opinião, exerce maior influência nos resultados do SUAS? b) O que você destaca como 

resultado positivo da Política de Assistência Social?  c) O que, na sua opinião, precisa 

melhorar na Política de Assistência Social? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA – SECRETÁRIOS E 

CONSELHEIROS 

1. Como você avalia o desempenho do Conselho Municipal de Assistência Social? 

2. Com que frequência o Conselho se reúne? 

3. Na sua avaliação, qual o papel e a importância do CMAS na Política de Assistência 

Social? 

4. Na sua avaliação, o Conselho articula ações de assistência no próprio município com 

outros atores? 

5. Na sua avaliação, a Secretaria tem colaboração com outros agentes públicos e 

conselhos municipais/estadual? Se sim, quais? 

6. Quais os resultados das eventuais articulações? 

7. Quais os pontos positivos da Assistência Social no município e como podem ser 

melhorados? 

8. Quais os pontos negativos da Assistência Social no município e como podem ser 

melhorados? 

9. Existe algum acompanhamento dos programas e projetos em andamento por parte do 

Conselho e da Secretaria no sentido de verificar se eles estão de acordo com as 

diretrizes da Política? 

10. Quais temas geram maior controvérsia no âmbito da gestão da política de assistência 

no município quando tratados pelos Gestores? 

11. Quais temas geram menos controvérsias no âmbito da gestão da política de assistência 

no município quando tratados pelos Gestores? 

12. Qual a relação do Conselho Municipal com outros conselhos? 

13. Qual a sua avaliação a respeito dos resultados da política nacional de assistência e 

como você avalia os resultados locais?  

14. Qual o papel do Conselho na política pública de assistência social? 

15. Na sua avaliação, os conselheiros municipais cumprem o papel a eles designado pela 

Política? 

16. Como você avalia a política de assistência social em termos da relação do município 

com os governos estadual e federal? 

17. Na sua avaliação, o CMAS deve assumir algum papel na articulação com outros 

agentes municipais, estaduais, federais? 

18. Como você avalia as diretrizes política de assistência social em relação a outras 

políticas públicas brasileiras? 

19. Como você avalia a participação da sociedade civil em geral e dos setores organizados 

(associações empresariais, sindicatos) nas políticas públicas no município? 

20. Quais os principais desafios da política de assistência social hoje? 

21. Quais as principais conquistas? 

22. Que sugestões você faria para a melhoria da política de assistência social? 

 


