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ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS ORGANIZAÇÕES SEM FINS ECONÔMICOS, PRIMAZIA 

ESTATAL EM XEQUE 
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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta uma análise crítica sobre a 
implementação da Política de Assistência Social na Cidade de 
São Paulo, destacando a presença das Organizações da 
Sociedade Civil na execução dos serviços socioassistenciais, 
como elemento fundamental para a reflexão desta Política 
Pública que está em voga no cenário atual. Verifica-se o 
afastamento e desresponsabilização do Estado na intervenção 
social.  
 
Palavras-chave: Assistência Social. Terceirização. 
Organizações sem fins econômicos. Terceiro Setor. 
 
ABSTRACT 
 
This job introduces a critical analysis on the implementation of 
social assistance policy in the city of São Paulo, highlighting the 
presence of civil society organizations in the implementation of 
social assistance services, as a fundamental element for the 
reflection concerning public policy in the current scenario. The 
State seems to have no responsability and disengagement 
regarding social intervention. 
 
Keywords: Social Assistance. Outsourcing. Organizations 
without economic purposes. Third Sector. 
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INTRODUÇÃO 

O trabalho proposto tem a finalidade de contribuir para a reflexão sobre a presença 

do “terceiro setor” na execução dos serviços socioassistenciais na cidade de São Paulo e 

seus rebatimentos e impactos na classe trabalhadora, busca-se evidenciar os desafios 

enfrentados na implementação do Sistema Único de Assistência Social, bem como entender 

sua funcionalidade no atual processo de reestruturação do capital.  

Dentro da sociabilidade do capital a discussão do terceiro setor assume 

centralidade. Deste modo, é pertinente compreender o seu papel frente às contradições da 

sociedade capitalista, sua atuação diante das estratégias neoliberais implementadas pelo 

Estado Brasileiro. 

Têm-se tornado latente em discussões e debates das categorias que trabalham e 

estudam as Políticas Sociais o questionamento sobre a participação das Organizações sem 

fins econômicos como prestadoras de serviços públicos, ou seja, o seu papel na execução 

da Política. A relação destas Organizações com o Estado brasileiro se intensificou mediante 

a um contexto social, político e histórico na sociedade. Contexto este permeado pela 

reforma neoliberal do Estado e das relações capital/trabalho, transformando assim, as 

respostas dada a questão social. 

1. OFENSIVA NEOLIBERAL E TERCEIRO SETOR 

Diante do contexto de expansão da ordem capitalista em sua ofensiva neoliberal 

ocorre um aprofundamento da questão social, marcado por uma crise econômica mundial, 

que provocou transformações no mundo do trabalho, mediante a reestruturação produtiva. 

Como consequência tem-se o processo de Reforma do Estado, que teve como principal 

objetivo a redução dos gastos públicos e retração de sua intervenção nas políticas públicas. 

O neoliberalismo é um projeto global, dirigido pelo capital financeiro internacional, 
buscando dar fim ao chamado Estado de Bem Estar este passou a operacionalizar 
seu programa com a ajuda de alguns líderes políticos de vários países. Estas 
lideranças começaram a propor em seus planos de governos (baseados em 
documentos e acordos com organismos internacionais – FMI, BIRD, etc.) mudanças 
na estrutura produtiva e política da sociedade, tais como a privatização de empresas 
estatais e serviços públicos e a desregulamentação das leis trabalhistas (ANDRADE, 
2013 p. 51). 

Na década de 1990 a situação econômica no Brasil é complicada, entra-se em um 

novo contexto através do consenso entre forças conservadoras que foi se constituindo em 

torno de ideias inexorabilidade de, mais vez, inserir-se de forma subalterna e subordinada 

aos ditames do capital internacional no capitalismo hegemonizado pelo mundo das finanças. 
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As forças tradicionais foram convencidas que nas novas condições da economia 

internacional, era necessário que houvesse mudança de estratégia em relação ao papel do 

Estado na sociedade para manter o pacto de dominação conservador. “A negação do papel 

do Estado como agente produtivo direto e como provedor de políticas sociais seria o cerne 

das mudanças que se faziam necessárias para manutenção do pacto de manutenção 

conservador” (FIORI, 1998 apud MOLJO, 2012 p. 50).  

As estratégias do capitalismo impuseram a necessidade de privatizar empresas 

estatais e serviços públicos, bem como, desregulamentar ou criar novas regulamentações 

para um novo quadro legal que reduzisse a interferência do poder público sobre os 

empreendimentos privados. 

No contexto da democratização, iniciada no Brasil durante as décadas de 1980 e 

1990, apresentou-se as conquistas legais e o retorno dos direitos de cidadania. Foram 

relevantes as regulamentações sociais como a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde 

(SUS); o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); a Lei Orgânica da Assistência Social 

(Loas) e, posteriormente a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em 2004; o 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 2005. Neste cenário, ocorreu o avanço 

notório na garantia dos direitos, a partir da implantação da LOAS, com as esferas de 

representação da sociedade civil na concepção de uma política pública universalista. 

Estas legislações foram aprovadas no processo de ofensiva neoliberal, Estado 

Mínimo para a população e máximo para o capital, a concentração de renda cada vez mais 

expressiva, as políticas públicas sob a lógica de precarização, focalização e privatização, 

liquidando direitos socialmente conquistados. 

As corporações imperialistas, o grande capital, implementam a erosão das 

regulações estatais visando claramente à liquidação de direitos sociais, ao assalto 

ao fundo público, com a “desregulamentação” sendo apresentada como 

“modernização” que valoriza a “sociedade civil”, liberando-a da tutela do “Estado 

protetor” – e há lugar, nessa construção ideológica, para defesa da “liberdade”, da 

“cidadania” e “da democracia” (NETTO, 2012 p. 422). 

O processo de participação da sociedade civil em ações pertinentes as funções 

do Estado é proveniente da conjuntura histórica dos últimos anos. Este processo decorre da 

reestruturação das estratégias do capitalismo frente à doutrina neoliberal, implantada para 

contornar as crises econômicas deste sistema. 

Apesar do fortalecimento da participação da sociedade civil durante a década de 

1980, as conquistas legais e os avanços sociais trouxeram outro cenário para as relações 

do Estado e organizações da sociedade civil, o que possibilitou a inserção no espaço 
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público de outras instituições com diferentes objetivos e formas de atuação na questão 

social, em meio ao processo de (des) responsabilização do Estado quanto à atenção social, 

atribuindo a sociedade civil tal responsabilidade através de isenções e subvenções. 

A partir da necessidade dos últimos governos de aprovar e levar ao consenso 
popular suas ações reformistas surgiu o princípio de “exterminar” o atraso da 
Administração Pública Burocrática para “modernizar” o país com o “novo” modelo 
gerencial que tornaria o Estado brasileiro mais um gestor dos negócios do 
capitalismo do que um ator político junto às questões sociais. Com isso, sob a 
máscara de uma pseudomodernidade, ancorada na mudança no modelo de Estado 
(que não era progressiva, mas sim francamente regressista), o projeto neoliberal no 
Brasil assinala uma reorganização do conservadorismo em nosso desenvolvimento 
histórico e uma involução de cidadania (ANDRADE, 2013 p. 58). 

A questão social deixou de ser responsabilidade privilegiada do Estado, 

passando a ser responsabilidade dos próprios sujeitos portadores de necessidades. Estas 

condições retratam que as contradições da sociedade capitalista não deixaram de existir e 

tampouco não foram resolvidas. Então, a questão social é referência para o 

desenvolvimento das políticas sociais. 

O conceito e o debate sobre o terceiro setor é contraditório, expressando 

diversos interesses, na medida em que presta serviço ao capital e à ofensiva neoliberal 

(Montaño, 2010). Assim, é um conceito ideológico que encobre as reais intenções da 

hegemonia capitalista e desarticula as lutas de classe presentes na sociedade civil. 

A adoção deste conceito faz desaparecer a percepção de uma sociedade que 

vive em classes sociais, descaracterizando a histórica luta de classes, em que a classe 

trabalhadora vem enfrentando, ainda hoje, relações desiguais de acesso às riquezas e 

exploração de sua força de trabalho. 

É inegável a forte hegemonia burguesa no âmbito estatal, embora o Estado seja 

espaço de disputa de interesses entre as classes, dentro da sociedade capitalista sua 

defesa pela manutenção do capital é clara. Segundo Montaño (2010 p. 16) o processo de 

reestruturação capitalista pós 70 foi orientado de acordo com os princípios neoliberais, na 

América Latina a partir dos ditames do chamado Consenso de Washington, que se propôs a 

flexibilização dos mercados nacional e internacional, das relações de trabalho, da produção, 

do investimento financeiro, do afastamento do Estado das suas responsabilidades sociais e 

de regulação social entre o capital e trabalho.  

Os anos 80 foram perdidos (Gottschalk e Lopes, 1990). Na América Latina, a 

década deixou um aumento do número absoluto de pobres. Uma conjuntura 

econômica dramática, dominada pela distância entre minorias abastadas e massas 

miseráveis, evidencia que um longo caminho nos separa de uma necessária 

redistribuição de renda e da constituição de políticas que se voltem às demandas 

sociais dos grandes contingentes esmagados pela pobreza (YAZBEK, 2009 p. 21). 
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Ricardo Antunes pontua que o nosso mundo contemporâneo fez explodir com 

uma intensidade jamais vista o universo do não-trabalho, o mundo do desemprego. 

Atualmente de acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), quase 

um terço da força humana mundial disponível para o ato laborativo está exercendo trabalhos 

parciais, precários, temporários ou já vivencia as agruras do não-trabalho, do desemprego 

estrutural. Perambulam pelo mundo, como prometeus modernos, à cata de algo para 

sobreviver (ANTUNES, 2005 p. 12). 

A pobreza e exclusão social se expressa na cidade à ordem social a qual 

estamos submetidos, expondo que o conflito entre acumulação de riqueza e desigualdade 

social são indissociáveis, visto que a pobreza e desigualdade  fazem parte de uma lógica 

própria da sociedade capitalista. 

Neste contexto é possível perceber que a discussão sobre o terceiro setor é 

permeada por inúmeras contradições, no entanto, seu discurso político-ideológico serve ao 

capital, especialmente neste processo de ofensiva neoliberal. 

2. POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

A trajetória da Política de Assistência Social no Brasil é marcada pela filantropia 

e políticas de governo, com ações focalistas, fragmentadas, assistencialistas e 

descontínuas, onde as medidas de proteção social fundamentavam-se no prisma da moral 

cristã.  

A promulgação da Constituição Federal em 1988 reconheceu as políticas sociais 

enquanto direito do cidadão e dever do Estado. Deste modo, a assistência social passou a 

compor o tripé da seguridade social, juntamente com a saúde e a previdência social. Esta 

constituição foi pioneira no Brasil em indicar a organização de um sistema governamental de 

assistência social. 

Apesar dos avanços conquistados pela Carta Magna de 1988, a mesma é 

aprovada em um momento de acirrado conflito entre as classes e de forte participação da 

sociedade civil na luta pelo alargamento da democracia, o neoliberalismo, de uma forma 

paradoxal, começa a ditar sua cartilha, promovendo um ajuste nas contas públicas, com 

privatizações, cortes nos investimentos públicos e expansão no setor privado. 

Mas a conjuntura que se formou a partir da década de 90, marcada pela crise 
econômica e política que atingiu as sociedades periféricas, não encontrou na 
Assistência Social o lastro de proteção social necessário para dar cobertura ao que 
estaria por vir: o desemprego e a precarização do trabalho, situações que 
extrapolariam as finalidades de uma política de Assistência Social (MOTA, 2010 
p.16). 

Embora o SUAS esteja em ascensão, em seu processo de implementação no 

Brasil, não está isento da precarização, privatização, focalização e sucateamento expressos 
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nas políticas públicas e ele nasce em um momento complexo de retirada de direitos da 

classe trabalhadora. 

De fato, a hipertrofia da dimensão/ação repressiva do Estado burguês conjuga-se 
outra dimensão, coesiva e legitimadora: o novo assistencialismo, a nova filantropia 
que satura as várias iniciativas – estatais, privadas e estatal/privadas, mediante as 
chamadas “parcerias público-privado” – que configuram as políticas sociais 
implementadas desde os anos 1980-90 para enfrentar o quadro de pauperização 
contemporânea, isto é, da “questão social”, “velha” e/ou “nova”. Já não se está 
diante da tradicional filantropia (de base confessional e/ou laica) que marcou os 
modelos de assistência social que emergiram no século XIX nem, muito menos, 
diante dos programas protetores ou de promoção social que vieram a 
institucionalizar-se a partir do Estado de Bem Estar Social (NETTO, 2012 p. 428) 

Discutir o financiamento desta Política é fundamental, pois ao focalizar suas 

ações nos segmentos mais pobres desta sociedade, imprime outro desenho nesta política, 

na medida em que sua expansão teve sua centralidade nos Programas de Transferência de 

Renda, como demonstra estudo realizado por Boschetti e Salvador em 2005 (MOTA, 2010 

p.134) 

Tais dados revelam] as principais orientações dos programas e ações planejadas no 
PPA do atual governo: fortalecimento de benefícios de transferências de renda como 
o BPC e Bolsa Família; apenas manutenção de ações protetivas e sócio-educativas, 
com crescimento pífio de recursos que não alcançam mais de 5% dos recursos do 
FNAS (...). Este quadro indica, assim, aumento dos recursos repassados pelo 
governo federal em forma de transferência de renda diretamente aos beneficiários e 
manutenção ou pífio crescimento dos recursos destinados a ações que devem ser 
coletivamente executadas pelos CRAS na modalidade de proteção básica e/ou 
especial conforme a PNAS e a NOB (Boschetti e Salvador, 2006 p. 50 apud MOTA, 
2010 p. 134) 

As entidades privadas disputam o fundo público da Política de Assistência 

Social, esse acesso, que, inicialmente ocorreu sem controle do Estado e da sociedade, 

atualmente é controlado por mecanismos gerenciais, por sistemas operacionais, sem que 

isso tenha conseguido alterar a política da política, que pode, assim, ser mais eficaz e 

eficiente, mas não garantindo os mecanismos de acesso universal e gratuito de seu 

atendimento (MARTINELLI, 2011 p. 136). 

Destaca-se que a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) aprovada em 

2004 sinaliza um marco fundamental da Política Pública de Assistência Social, na medida 

em que estabelece provisões assistenciais que precisam ser pensadas na perspectiva de 

direito de cidadania sob atenção do Estado.    

A Política de Assistência Social enquanto proteção social não contributiva possui 

ações específicas estatalmente reguladas para provisão de serviços e benefícios sociais 

com vistas a enfrentar situações de risco social ou privações sociais. As seguranças sociais 

previstas pela PNAS são: acolhida, convívio ou vivência familiar e comunitária e de renda. 

Com vistas à efetivação e consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 

2011 este Sistema adquiriu estatuto de lei (Lei nº 12.435/2011). 
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Ressalta-se que a Política de Assistência Social deve afiançar duas Proteções 

Sociais a Proteção Social Básica (PSB) e a Proteção Social Especial (PSE) Média e Alta 

Complexidade, a PSB tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários (PNAS, 2004 p. 33), e a PSE se propõe a atender famílias e/ou indivíduos em 

situação de violação de direitos, que passaram por situação de rompimento e/ou fragilidades 

nos vínculos familiares e comunitários. 

As PSB e PSE são executadas em unidades públicas estatais territorializadas – 

a PSB terá o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e a PSE terá o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) enquanto equipamentos públicos 

estratégicos para atender as famílias e/ou indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco e 

violação de direitos social e/ou pessoal. 

São Paulo é a maior metrópole da América Latina, segundo o Censo IBGE 2010 

a mesma possui 11 milhões de habitantes, é sem dúvida o maior pólo industrial, comercial e 

de serviços do país, possuindo 15% do Produto Interno Bruto – PIB nacional, e mesmo com 

tamanhas dimensões em termos de desenvolvimento econômico, a cidade de São Paulo 

apresenta grandes índices de desigualdades e exclusão social. 

Na Cidade de São Paulo a Política de Assistência Social é quase que 

majoritariamente terceirizada, pois 96% dos serviços socioassistenciais são executados por 

Organizações sem fins econômicos, são 1.156 serviços conveniados com a Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).  

A atuação da Assistência Social na Cidade de São Paulo tem nos Programas de 

Transferência de Renda seu principal foco de ação, entre as metas da gestão que assumiu 

em 2012 (Partido dos Trabalhadores), está o aumento significativo do Cadastro Único, e o 

crescimento das unidades públicas (CRAS e CREAS) não acompanham este processo, nem 

tampouco, a rede socioassistencial. 

Isto significa que mesmo os serviços socioassistenciais sendo executados por 

Organizações Sociais sem fins econômicos com o financiamento insuficiente e a exigência 

de contrapartidas dessas Organizações (muitas vezes precárias e inexistentes), precariza 

ainda mais a rede de serviços. Verifica-se este processo com serviços super lotados, 

desvalorização trabalhadores com baixa remuneração, péssimas condições de trabalho, 

espaços físicos insalubres, que muitas violam o sigilo profissional, ausência de formação 

permanente para o conjunto de trabalhadores, entre outras tantas questões. 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social (SMADS) atualmente a Secretaria possui 373 Organizações sem fins econômicos 
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conveniadas, prestando serviços diretos a população, são 1168 serviços socioassistenciais 

(SMADS, 2013). 

3. SUAS NA CIDADE DE SÃO PAULO: primazia estatal? 

Refletir criticamente sobre o processo de terceirização da Política de Assistência 

Social em São Paulo é dar voz as reivindicações dos (as) trabalhadores (as) do SUAS desta 

Cidade. A classe trabalhadora está em constante movimento, lutando por melhores 

condições de vida.  

Em São Paulo os (as) trabalhadores(as) do SUAS estiveram do dia 27 maio ao dia 

03 junho/2014 em greve juntamente com o conjunto de trabalhadores (as) da Prefeitura 

Municipal de São Paulo (PMSP) lutando por melhores condições de trabalho, concursos 

públicos, fim das terceirizações, formação permanente aos trabalhadores/as, combate ao 

assédio moral, reorganização do atendimento à população, com vistas a garantir a 

implementação do SUAS na Cidade, por reajuste salarial e mudança da lei salarial, enfatiza-

se que está greve foi construída coletivamente com o Sindsep (Sindicato dos Trabalhadores 

na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo).  

A carta aberta para as Conferências de Assistência Social (2013) do Núcleo 

Metropolitano de Assistência Social do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) de 

São Paulo 9º região, direcionada aos trabalhadores/as, usuários/as, conselheiros/as e 

gestores/as do SUAS  alinhado à agenda de lutas da categoria profissional dos/as 

Assistentes Sociais entre suas defesas encontra-se: “defesa do SUAS, com garantia de 

comando único, gestão pública e estatal, com posicionamento contrário a atuação das 

Organizações Sociais (OSs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIPs), Organizações sem fins econômicos e Fundações Estatais de Direito Privado, na 

gestão da Política de Assistência Social”. 

Conforme já mencionado só com a Constituição de 1988 a Assistência Social 

passa a ser dever do Estado e sua regulação só acontece em 1993 com a LOAS e Política 

Nacional de Assistência Social é implantada em 2004, muda-se então o caráter desta 

política, no entanto, as Organizações que prestavam serviços caritativos, filantrópicos são 

as mesmas e muitas continuam a reproduzir seu discurso ideológico caritativo. 

Um dos argumentos utilizados pela da SMADS para a defesa da execução dos 

serviços socioassistenciais pelas Organizações sem fins econômicos é a redução dos 

gastos públicos, no entanto, este discurso hegemônico do Estado neoliberal é ideológico, 

pois, com este processo retira-se direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores, 



 

9 

                  

divide-se a classe trabalhadora entre servidores e prestadores de serviços, precariza-se as 

relações de trabalho e fragiliza o caráter público da Política de Assistência Social. 

Em relação à rede direta estatal atualmente a Cidade possui 51 Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), 22 Centros de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) e 2 CREAS População de Rua (SMADS, 2013 p.15), cabe 

salientar que alguns CREAS estão sendo implantados em parceria com Organizações sem 

fins econômicos, através do convênio com o Núcleo de Proteção Jurídica, seguindo a lógica 

de privatização. 

Esses dados expressam a fragilidade da primazia estatal, as unidades públicas 

(CRAS/CREAS e Centros para População em Situação de Rua) são insuficientes, esta 

configuração compromete, sobremaneira, o comando único do SUAS na cidade. A 

discrepância é tamanha que segundo dados da SMADS (2013) atualmente a Secretaria 

conta com 1286 trabalhadores públicos da rede direta e 17 mil da rede conveniada, a 

dicotomia neste processo é preocupante, tendo em vista que cabe as Unidades Públicas 

Estatais (CRAS e CREAS) supervisionar e direcionar o trabalho executado por estas 

Organizações sem fins econômicos. 

Ressalta-se que os problemas para a supervisão destes serviços são incontáveis, 

na medida em que não são estabelecidos o número máximo de serviços a serem 

supervisionados por trabalhador, as diretrizes para esta ação no município é confusa, não 

respaldando o profissional, convive-se ainda, com os lobbys, pressões políticas e assédio 

moral realizados por estas Organizações. Percebe-se ainda, a ausência de diretrizes e 

parâmetros para supervisão da rede socioassistencial conveniada. A relação de parceria 

entre o Estado e as Organizações sem fins econômicos muitas vezes são movidas por 

subvenções, se restringindo a ações jurídicas operativas.  

Outra questão é a falta de metodologias, de mensuração sobre a qualidade dos 

serviços prestados, não existem Conselhos Gestores nas unidades públicas estatais, nem 

tampouco, na rede conveniada, embora a implantação destes Conselhos seja deliberações 

das últimas Conferências de Assistência Social. Isto posto, alguns questionamentos são 

fundamentais: um deles é sobre a percepção e avaliação dos usuários a respeito dos 

serviços prestados, o usuário reconhece o serviço socioassistencial prestado por estas 

Organizações enquanto serviço público prestado pelo Estado? Qual o compromisso das 

Organizações com Política Pública de Assistência Social? Quais mecanismos de avaliação, 

monitoramento e controle social dos serviços prestados? Os usuários participam destes 

espaços? 
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As Organizações sem fins econômicos possuem particularidades conforme a 

configuração que assumem, o processo histórico da Assistência Social possui vinculação a 

Igreja Católica. 

A Igreja Católica que tradicionalmente dominou o setor da filantropia, por intermédio 

das suas congregações religiosas, apoiada nas novas teses trazidas pelas 

encíclicas papais, investiu nessa aliança em momentos estratégicos de crise, de 

modo que expandiu sua doutrina e seu poder. Com sua “força disciplinadora”, 

colaborou também para o abrandamento das pressões populares, disputando 

subliminarmente com o Estado o controle social e ideológico da sociedade (STUCHI, 

2012 p.40). 

Garantir a laicidade do Estado nos serviços prestados por Organizações que 

possuem missão religiosa é um dos grandes desafios, pois, convive-se ainda nos serviços 

socioassistenciais com orações, leituras de textos bíblicos, entre outras ações que 

desrespeitam os princípios constitucionais de liberdade de expressão religiosa e a garantia 

do Estado laico. 

Atualmente nos deparamos com inúmeros serviços socioassistenciais que são 

abertos sem estarem regularmente tipificados pelas legislações municipais e/ou federais, 

como por exemplo: Restaurante Escola, Família em Foco, Serviço de Acolhimento de 

Crianças e Adolescente Especial, Convivendo e Aprendendo, entre outros tantos. Quais os 

parâmetros e diretrizes a serem seguidos por estes serviços? Com base em que a 

supervisão será realizada? Poderíamos aqui fazer inúmeras perguntas, porém, cabe refletir 

que a luta para transformar programas (descontinuados) em serviços (permanentes e 

continuados) é descaracterizada quando isto acontece.  

Segundo dados da SMADS (2013) atualmente a Secretaria conta com 1286 

trabalhadores públicos da rede direta e 17 mil da rede conveniada, a discrepância neste 

processo é preocupante, de acordo com Antunes (2014 p. 18). 

A terceirização fragmenta, divide, aparta, desmembra as identidades coletivas, 
individualiza e cria concorrência entre os que trabalham muitas vezes no mesmo 
local, nas mesmas funções, mas estão separados de fato e simbolicamente pelo 
crachá diferente e pelos diferentes uniformes, que identificam os de primeira e de 
segunda categoria. 

No processo de Conferências da Política de Assistência Social esta discrepância 

se torna evidente, pois os trabalhadores públicos não podem disputar vaga de trabalhador 

social, somente como poder público, isto acarreta no distanciamento dos trabalhadores, 

pulverização da luta, fragmentação das identidades coletivas, promovendo a concorrência 

entre os mesmos.  

A luta sindical é outra questão bem complexa, os sindicatos desses 

trabalhadores são diferentes, com bandeiras de lutas distintas, portanto, a luta em defesa de 
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um SUAS de qualidade, público e estatal se torna complexa, sobre isto, Antunes (2014, p. 

18) pontua: 

Um apartheid que tem implicação direta na potencialidade da ação coletiva e 
sindical, como um outro campo do trabalho, à medida que a terceirização impõe uma 
pulverização dos sindicatos – muitas vezes, numa mesma empresa, os diferentes 
setores terceirizados, como limpeza, vigilância, alimentação, manutenção etc., 
congregam trabalhadores enquadrados e representados por diferentes sindicatos. 

 

Outra questão a ser discutida é sobre o Conselho Municipal de Assistência 

Social (COMAS) que possui entre suas atribuições fiscalizar a implantação da Política de 

Assistência Social nos municípios, em São Paulo é possível perceber que a discussão sobre 

as certificações das Organizações ganham a centralidade nas deliberações e discussões do 

mesmo, não sobrando espaço para efetiva fiscalização e propositura crítica para a Política 

de Assistência Social.   

Neste contexto de precarização, retração dos direitos sociais e barbárie instalada 

é que estão inseridos os trabalhadores (as) e usuários (as) do SUAS, percebe-se que os 

desafios são inúmeros, no entanto, nos limites deste artigo não nos permitiu uma análise 

profunda deste processo, mas elementos e apontamentos para o debate das contradições 

postas entre a intervenção estatal e as Organizações sem fins econômicos. 

 

CONCLUSÃO 

As Organizações sem fins lucrativos reproduzem a lógica privatista do Estado 

brasileiro, que no processo de ofensiva neoliberal se aprofunda. Esta atuação do Estado 

fragiliza o processo de implantação do SUAS enquanto um sistema único de gestão estatal 

público. Para que o SUAS se estabeleça como público, direito de cidadania, é necessário 

um esforço coletivo da classe trabalhadora, no sentido de exigir do Estado a 

responsabilidade pela condução e execução da Política de Assistência Social. 

O Estado deve garantir uma rede estatal pública, com a gestão da Política de 

Assistência Social pautada em princípios democráticos, com vistas à garantia de acesso aos 

direitos sociais, através da participação efetiva dos usuários. A consolidação e efetivação do 

SUAS só se dará através do protagonismo de seus usuários, eles precisam ocupar a 

centralidade nas discussões. 

A não condução e a falta de estruturação do poder público na execução da 

Assistência Social enfraquecem a possibilidade de permanência e ampliação das ações 
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realizadas, isto impacta na fragilização do SUAS enquanto política pública de dever do 

Estado e direito de cidadania. 

Refletir sobre este processo de desresponsabilização do Estado com as Políticas 

Públicas é fundamental, como foi possível perceber a fragilidade da organização estatal, 

quadro funcional e estrutura política permeiam a Política de Assistência Social na Cidade de 

São Paulo, assim como a atuação do COMAS que não identifica esta debilidade, e assim 

não executa adequadamente seu papel de fiscalizador e propositor da Política de 

Assistência Social. 

 Acredita-se no homem enquanto ser social transformador da história e 

dada às condições objetivas o mesmo terá a possibilidade de transformar a 

realidade social em busca de outro projeto societário, projeto este onde os 

indivíduos possam ser livres, humanos e emancipados, Marx é brilhante quando 

afirma: “Cada passo do movimento real é mais importante do que uma dúzia de programas” 

(Marx, 2012 p. 20). 
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