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RESUMO 
 
Pretende-se neste ensaio abordar o primeiro damismo na Assistência 
Social, com ênfase na gênese e nas mudanças formais dessa política no 
Brasil, refletindo sobre a permanência desse “modelo” administrativo na 
atualidade. Analisaremos a interação dos elementos weberianos e nas 
peculiaridades da formação ideo-política do Estado brasileiro, à luz das 
obras de Sérgio Buarque de Holanda Raízes do Brasil e de Vitor Nunes 
Leal Coronelismo, enxada e voto. 

 
Palavras-chave: Patrimonialismo. Assistência Social e primeiro 
damismo. 

 
ABSTRACT 
 
It is intended to test this approach in the first damismo Social Care, with 
emphasis on the genesis and formal changes in this policy in Brazil, 
reflecting on the permanence of this "model" administrative nowadays. 
We will analyze the interaction of elements Weberian and the 
peculiarities of the ideo-political formation of the Brazilian state, in the 
light of the works of Sergio Buarque de Holanda Roots of Brazil and 
Victor Nunes Leal Coronelismo, hoe and vote. 
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1.INTRODUÇÃO: 

 

 Este trabalho busca refletir sobre a relação entre as origens da Política Pública de 

Assistência Social como reflexo do patrimonialismo como elemento constitutivo do Estado 

brasileiro, e as configurações que a mesma assume na atualidade.  

Pretendemos analisar a relação paternalista característica da assistência social e suas 

inflexões em seu processo de institucionalização enquanto política pública, destacando os 

elementos condicionantes do primeiro damismo enquanto “modelo” de gestão, e tendências 

dessa modalidade na atualidade. 

Buscaremos resgatar brevemente o processo histórico da assistência no Brasil, do viés 

assistencialista/caritativo à constituição da mesma como política pública de seguridade social, 

seus avanços técnico-normativos. 

 Para tanto, tomaremos como referência a influência do pensamento weberiano na 

formação do Estado brasileiro, bem como suas peculiaridades históricas, encontradas na obra 

de Sérgio Buarque de Holanda Raízes do Brasil (1995) e Vitor Nunes Leal Coronelismo, enxada 

e voto (1975), na perspectiva de apreender os elementos que se repõem na condução da 

política de assistência social, demonstrados pelos dados da Pesquisa do Perfil dos Municípios 

Brasileiros – Munic, do IBGE de 2009, em seu suplemento da Assistência Social, acerca do 

perfil dos gestores que conduzem a referida política na atualidade.  

 

2- O PATRIMONIALISMO NO ESTADO BRASILEIRO: breve relato 

 Muitos autores já se ocuparam do estudo dos elementos constitutivos do Estado 

brasileiro, mas o ponto de convergência entre as mais diversas perspectivas é que a análise da 

formação histórica do Brasil detém muitas peculiaridades. 

 Desde sua colonização até os dias atuais, a formação política brasileira recebe 

influências externas que no confronto com suas características culturais e sociais revelam 

aspectos que privilegiam o entendimento de que nossa história nos da às bases materiais para 

visualizar no presente características que repõem o passado, mesmo que com novas 

determinações. 
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 O patrimonialismo no Brasil, com destaque aqui para as instituições públicas, como 

afirma Sérgio Buarque de Holanda (1995), deita raízes no patriarcado rural, que nos oferece, 

com riqueza de elementos, os principais aspectos de nossa formação cultural, econômica, 

social e política, na “mudança” do meio rural à urbanização do país. Nesse sentido, 

Muitas dificuldades observadas desde velhos tempos, no funcionamento 
dos nossos serviços públicos, devem ser atribuídas, sem dúvida, às 
mesmas causas. [...] Na ausência de uma burguesia urbana 
independente, os candidatos às funções novamente criadas, recrutam-
se, por força, entre indivíduos da mesma massa dos antigos senhores 
rurais, portadores de mentalidade e tendências características dessa 
classe. (Idem, p. 87-88) 

 

 O “recrutamento” dos candidatos às funções públicas da massa desses antigos 

senhores rurais caracterizam a transposição do poderio rural aos centros urbanos sem 

encontrar grandes resistências. É presente nesse aspecto, a influência da concepção 

weberiana do poder da dominação de tipo tradicional aliada ao consentimento como legitimador 

das relações estabelecidas por essa classe no processo de urbanização no Brasil. Esse é, 

portanto, um dos traços fundamentais da formação do Estado brasileiro. 

 Com o processo de urbanização no Brasil, a obra de Vitor Nunes Leal (1975) nos 

apresenta como essa dominação se materializa na formação dos municípios brasileiros na 

figura do “coronel”. Demarcando a força dos senhores rurais, o “coronelismo” se apresenta 

como a expressão política da dominação dessa classe no interior do país. 

 A estreita relação entre o “coronelismo” e os rumos da política local nos municípios 

brasileiros era facilmente identificada na liderança que essas figuras detinham nos municípios, 

definindo eleições e gozando de prestígio nos serviços públicos locais, 

[...] o „coronelismo‟ é, sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre 
o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social 
dos chefes locais, notadamente dos senhores de terras. (LEAL, 1975, p.40) 

   

 Vale destacar que essa liderança era calcada na violência com que essas figuras 

impunham seu poder local. Isso também é um traço constitutivo no modelo weberiano de 

Estado, onde o mesmo se constitui numa relação de dominação do homem sobre o homem. No 

entanto, para Weber, essa dominação seria fundada por uma violência legítima, 
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institucionalizada, o que não era a realidade dos municípios brasileiros, onde o sadismo dos 

“coronéis” personificado nos seus capangas extrapolava os limites do uso da força legalizada. 

 Com as mudanças do nosso regime representativo, em que o poder político dos estados 

e municípios começa a ser fruto de escolhas mediante a manifestação do voto popular, o 

“coronelismo” sofre algumas mudanças, incorporando as novas necessidades políticas ora 

concentrando seu poder de “persuasão” no apoio a candidatos como credores que cobrarão 

posteriormente favores a seus interesses pessoais, ora como candidatos privilegiados, 

“verdadeiros” representantes locais que se põem a defender os interesses seus e de seus 

conterrâneos. É nesse regime que nos municípios mais pobres do Brasil o “coronelismo” foi, e 

ainda o é nos municípios mais pobres do nordeste do país, mesmo que sob novas expressões, 

responsável pelo chamado voto de “cabresto”. 

  É nesse constructo histórico brevemente apresentado, que o Estado brasileiro 

demonstra sua essência patrimonial. A indistinção entre o público e o privado é inerente a essa 

formação e se reflete nas características do funcionalismo público, que segundo Holanda 

Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade, 
formados por tal ambiente, compreenderem a distinção fundamental entre os 
domínios do privado e do público [...] Para o funcionário „patrimonial‟, a própria 
gestão política apresenta-se como assunto de seu interesse particular; [...] A 
escolha dos homens que irão exercer funções públicas faz-se de acordo 
com a confiança pessoal que mereçam os candidatos, e muito menos de 
acordo com suas capacidades próprias. (HOLANDA, 1995, p.145-146) grifo 
nosso 

 

 Ainda segundo o autor, os círculos fechados onde predominam os interesses 

particulares em detrimento aos impessoais e públicos têm na família sua maior influência. É na 

“inspiração” da família que a sociedade brasileira é a expressão da sobreposição desses 

interesses. 

 

 

3- ASSISTÊNCIA SOCIAL: da origem filantrópica ao estatuto de política pública 

A assistência social é um mecanismo utilizado por diferentes sociedades para enfrentar 

situações de pobreza, de miséria e de exclusão social. Com grande apelo à boa vontade, a 
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assistência social vinculava-se, na maioria dos casos, às ações religiosas de cunho caritativo. 

No Brasil, na década de 1940, especificamente, no governo de Getúlio Vargas, a assistência 

social comparece como iniciativa de amparo às famílias dos soldados que participavam da 

Segunda Guerra Mundial, demarcando assim a participação oficial do Estado. Em 28 de agosto 

de 1942 foi criada a Legião Brasileira de Assistência, sob o comando nacional da primeira dama 

Srª Darcy Vargas, e nos estados brasileiros, as esposas dos então interventores federais. 

Em outubro de 1942, a legião campanhista se torna uma sociedade civil de 
finalidades não econômicas, voltada para “congregar as organizações de boa 
vontade”. Aqui a assistência social como ação social é ato de vontade e não 
direito de cidadania do apóio às famílias dos pracinhas, ela vai estender sua 
ação às famílias da grande massa não previdenciária. Passa a atender as 
famílias quando da ocorrência de calamidades, trazendo o vínculo emergencial 
à assistência social. Agora as secas, as enchentes, entre outras ocorrências 
que fragilizam grupos e coletivos da população, demarcam a presença do 
caráter da urgência e do circunstancial no campo genético da menina LOAS. 
(SPOSATI, 2005, p. 20-21) 

 
Obedecendo a um modelo centralizado de ações e sob o modelo de gestão focado na 

figura das primeiras damas nos três entes federados, a Legião Brasileira de Assistência – LBA 

assume todas as ações de assistência social, mantendo-se nessa configuração até a década de 

1980. É dessa forma que o primeiro damismo tornou-se um traço peculiar na administração da 

assistência social no Brasil.  

Em 1988, a Constituição Cidadã, em seus artigos 203 e 204, redefiniu a assistência 

social. O artigo 203 define que “a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social” (CF88, p. 42). A partir desse texto 

constitucional, a assistência passou a compor o tripé da seguridade, juntamente com a saúde e 

a previdência social. No mesmo artigo, definem-se os objetivos da assistência social, quais 

sejam: 

[...] (a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice: (b) o amparo às crianças e adolescentes carentes; (c) a promoção da 
integração ao mercado de trabalho; (d) a habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
(e) a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. (CF, 
1988, p.42) 

 
 

 Em seu artigo 204, a Carta Magna define que  
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as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com 
recursos do orçamento da seguridade social, previstos no artigo 195, além de 
outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: (a) 
descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 
gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas à esfera estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e 
de assistência social; (b) a participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis. (Idem, p.42) 

 
 Dessas definições legais resulta o entendimento de que a assistência social rompe, ao 

menos formalmente, com a mentalidade desenvolvida ao longo de sua trajetória, segundo a 

qual prevaleceu a lógica da benesse, da caridade e do clientelismo. A Constituição define 

claramente que a assistência social deve ser prestada a todos os que precisarem dela. 

 Avançando no campo das definições normativas, a Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS, em seu artigo primeiro, define que a assistência social é  

 

direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações da iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas. (LOAS, 1993, p.01) 

 
 A filantropia deve passar a fazer parte de um passado na história da assistência social 

que passa a exigir um comportamento profissional e técnico, um maior empenho do Estado e a 

real participação da sociedade civil. 

 A efetivação da política de assistência social hoje é de responsabilidade do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e, nas três esferas de governo obedece a 

um comando único. Segundo essa política, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal 

deve existir uma instância específica, encarregada de coordenar a execução dessa política, no 

caso, uma secretaria que assuma essa responsabilidade.      

 

 

4- A (RE) ATUALIZAÇÃO DO PRIMEIRO DAMISMO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 A evolução da assistência social ao patamar de política pública afastou, ao menos 

formalmente, as características que demarcavam ações clientelistas e de benesse. 

Os anos posteriores à criação da Política Nacional de Assistência Social em 2004 

apontam para o reposicionamento dessa política no Brasil. Incorporando conceitos como o de 

vulnerabilidade, que delimita sua atuação a uma população selecionada pelo recorte de renda, 
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a Assistência Social avança impregnada de preceitos sócio-liberais, com maior expressividade 

política mediante o Programa Bolsa Família, ganhando destaque no governo Lula. 

 Nessa via de atuação, a assistência social com seus programas de transferência de 

renda visa o atendimento à população que está fora do mercado de trabalho, compreendendo a 

“transferência de renda como principal via para redução da pobreza, segurança básica e o 

desenvolvimento humano.” (MDS/2011). 

Apesar dessa ampliação em seu marco normativo, velhas práticas persistem na 

execução dessa política nos estados e nos municípios.  

Segundo dados apontados na Pesquisa do Perfil dos Municípios Brasileiros – Munic., do 

IBGE de 2009, em seu suplemento da Assistência Social, dos 5.561 municípios que declararam 

ter órgão gestor da assistência social, 1.352 municípios (24,3%) responderam que tal política 

era conduzida pela primeira-dama.  

O referido documento apresenta esses dados por região do país, o que se comparado 

ao total de municípios por região, o fenômeno do primeiro damismo atinge números ainda mais 

expressivos, como podemos observar na tabela abaixo. 

 

Quadro 1 – Municípios com infraestrutura de assistência social com gestão conduzida por 
primeira dama por região 

 

Região 

Total de 

municípios 

% Municípios com primeira dama na condução dos 

órgãos da assistência social 

Norte 449 39,86% 

Nordeste 466 25,98% 

Sudeste 1.666 12,72% 

Sul 1.187 21.31% 

Centro-oeste 466 51,93% 

Fonte: IBGE/Munic2009/Suplemento da Assistência Social 

A (re)atualização e permanência do primeiro damismo na Assistência Social repõe o 

patrimonialismo como determinante na condução dessa política, o que remonta a suas origens.  

A compreensão da mesma como instrumento de “ajuda” e de filantropia junto a um número 

cada vez maior de pessoas que se enquadram no perfil de vulnerável social ganha relevo nos 

pequenos municípios brasileiros, tornando-os, com a concessão de benefícios e de 

transferência de renda, objetos de desejo da manipulação política. Nesse sentido, e reiterando 
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a herança do familismo na política brasileira, ninguém mais “apto” a assumir a função de “mãe 

da pobreza” que a primeira dama. 

A essa figura caberá a ajuda àqueles alijados do mercado de trabalho, e que a garantia 

do recebimento de alimentos e de algum recurso para sua sobrevivência e de sua família serão 

favores facilmente cobrados em períodos eleitorais. 

Essa especificidade de gestão da Assistência Social nos municípios contraria o princípio 

da impessoalidade no serviço público. Como elemento constituinte e constitutivo da política 

partidária no Brasil, a indicação de familiares para assumirem cargos públicos não é privilégio 

dos municípios de pequeno porte. 

As raízes do traço patrimonial são tão profundas que, mesmo à criação de leis que 

condenem o uso dessa conduta no serviço público, os “cargos de confiança” do Estado 

brasileiro têm como característica principal o grau de parentesco e de conhecimento com os 

representantes públicos dos três poderes. 

Esse não é um fenômeno novo no país, onde a inspiração weberiana na formulação das 

leis pode ser facilmente identificada nos termos da nossa constituição federal. A previsão 

jurídica para o combate a esses traços patrimonialistas na condução política do país já está 

expresso no capítulo VII da administração pública, em seu artigo 37 “A administração pública 

direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade.” (CF, 1988, p. 13) 

A permanência dessa prática, que não é privilégio apenas da Assistência Social, 

encontrada facilmente nas demais políticas públicas, desconsiderando as violações do texto 

constitucional, envolve uma discussão acerca do que estão denominando atualmente de 

nepotismo. Como se a interpretação do texto constitucional acerca da impessoalidade não 

fosse demasiadamente clara, a continuidade dessa modalidade de escolha para os cargos 

públicos vem produzindo novas “iniciativas” jurídicas de “controle”. A aprovação pelo Supremo 

Tribunal Federal da 13ª Súmula Vinculante de 21 de agosto de 2008 determina a proibição de 

nomeação seguindo a relação de parentesco no serviço público, nos órgãos da administração 

direta e indireta nas três esferas de governo, 

 
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 
servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, 
ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em 
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qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a 
Constituição Federal. (STF, 2008, p. 08) 

 
 A leitura do debate que integra a ata da 21ª (vigésima primeira) sessão ordinária, 

realizada em 20 de agosto de 2008 para elaboração da referida súmula, demonstra o exercício 

dos magistrados em tornar indubitável o texto do documento quanto à inconstitucionalidade na 

nomeação de parentes, no intuito de tornar menor o número de reclamações encaminhadas 

àquele tribunal. Nas palavras do então presidente ministro Gilmar Mendes “[...] porque 

queremos que essa orientação seja aplicada e que dê, tanto quanto possível, ensejo a um 

número menor de reclamações” (STF - DJe nº 214/2008, p.08). 

 Tomando como parâmetro a data da publicação da referida súmula em 2008, e 

observando que os dados apresentados pelo IBGE datam de uma pesquisa realizada em 2009, 

podemos nos arriscar em afirmar que a proibição do STF não conseguiu materializar-se nos 

meandros da política brasileira. 

 

5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao abordar a política como vocação, Weber afirma que “As lutas partidárias não são, 

portanto, apenas lutas para consecução de metas objetivas, mas são, a par disso, e, sobretudo, 

rivalidades para controlar a distribuição de empregos”. (1968, p.68). Mais uma vez vemos a 

atualidade do pensamento weberiano na política brasileira. Se somarmos ao fato da distribuição 

dos empregos públicos, dos cargos comissionados, que fazem parte do círculo de confiança 

dos gestores públicos, não apenas a imposição de sua vontade pessoal sobrepondo-se ao seu 

papel representativo, o quadro atual de desemprego no país, a afirmativa weberiana encontra-

se plena na realidade dos nossos municípios. 

 O cumprimento do que está preconizado pela nossa constituição federal fica cada dia 

mais longe de materializar-se na prática, não apenas no que concebe os deveres do cidadão 

brasileiro, como com os seus direitos. Há um movimento dos políticos brasileiros acerca das 

possibilidades de burlar a legislação que proíbe a nomeação de parentes, a exemplo do que a 

impressa denominou como nepotismo cruzado, que se constitui na troca de favores na 

nomeação de parentes de outrem que também empregue os seus. 
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 A impunidade ganha reforço num país em que “Os partidos se irritam muito mais com 

arranhões ao direito de distribuição de empregos do que com desvios de programas.” (idem) 

 É nesse contexto em que o patrimonialismo brasileiro se reinventa, ao passo que a 

materialidade dos direitos perde força, que a Assistência Social enfrenta dificuldades para sua 

concretização enquanto política pública que se destina a quem dela precisar. 

 Em seu processo de (re)ordenamento e rápida expansão pelo país, tendo como 

horizonte o “combate” à pobreza e à miséria da população, a Assistência Social encontra no 

primeiro damismo uma limitação, por ser uma estratégia de (re)legitimação de uma prática que 

remonta as origens dessa política de cunho clientelista e paternalista, colocando em dúvida a 

perspectiva garantia dos direitos sociassistenciais   à que se propõe. 

 A forma como assimilamos politicamente situações que em outros países foram objeto 

de lutas e conquistas nos limitou a processos de mudanças organizados e moldados de forma 

externa à luta de classes, amputando a organização de autênticos movimentos revolucionários. 

O que já em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda asseverava  

A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma 
aristocracia rural e semi-feudal importou-a, e tratou de acomodá-la, onde fosse 
possível, aos seus direitos e privilégios, [...] E assim puderam incorporar à 
situação tradicional, ao menos como fachada ou decoração externa, alguns 
lemas que pareciam os mais acertados para a época e eram exaltados nos 
livros e discursos. (HOLANDA, 1995, p. 160)  

Diante do que caracteriza e contextualiza a nossa formação ideo-política, cabe-nos 

refletir sobre os limites e, principalmente, quais as possibilidades que podem constituir 

tendências para uma Política Pública de Assistência Social que efetive direitos, o que em nossa 

opinião requer, entre outros aspectos, a erradicação do primeiro damismo como maior 

representante da nossa cultura patrimonialista nessa política. 
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