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RESUMO 
 
O presente trabalho busca desvendar o Terrorismo da 
Politicagem apontando os reflexos deste fenômeno e seus 
atentados na Política de Assistência Social, na qual a figura do 
politiqueiro tem sido um referencial personificado. Para tais 
perspectivas, primeiramente foi traçado um perfil histórico da 
concepção do Terrorismo em si, por conseguinte, buscou-se 
aprofundamento no termo politicagem, ambas categorias 
analisadas pela ótica da controvérsia ao que se configura 
política. Em suma, aponta-se os principais atos terroristas que 
são lançados aos usuários da assistência 
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ABSTRACT 
 
This study aims to unravel the Terrorism Politicking pointing 
reflections of this phenomenon and its attacks on Social 
Assistance Policy, in which the grafter figure has been a 
personified reference. For such prospects, was first traced a 
historical profile of Terrorism conception of itself, therefore, 
sought to deepen the term politics, both categories analyzed 
from the perspective of the controversy which sets policy. In 
short, the main terrorist acts that are released to users of the 
assistance it is noted 
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1. INTRODUÇÃO 

O Terrorismo da Politicagem é uma temática constante em sociedade, não 

necessariamente intitulada como citada, entretanto sempre ganha foco e grandes 

proporções nos períodos eleitorais. Assim, neste artigo, busco o significado deste terrorismo 

em questão, partindo do princípio significativo do Terrorismo como conhecemos, possuidor 

de um arcabouço teórico vasto. 

O Terrorismo como um fenômeno, historicamente, perpassa pela Revolução 

Francesa e a ditadura jacobina, pelo anarquismo, pelos movimentos de libertação nacional 

pós Segunda Guerra Mundial e pela Guerrilha Urbana fruto da Guerrilha Rural. Assim, 

dando continuidade tem-se o chamado terrorismo global e o terrorismo aplicado pelo Estado 

para fins de manutenção ideológica.  

O terrorismo buscado trata-se de um terrorismo desvinculado de sua essência 

genitora, a política. Logo, a politicagem vem sendo caracterizada como uma não política, 

como propõe os estudos de Montarroyos (2012), configurando-se assim – a politicagem -a 

essência do terrorismo levantado, ou seja, o terrorismo da politicagem e que tem à frente 

seu principal executor, o politiqueiro, que anseia a qualquer modo conseguir ganhos 

pessoais.   

Para tanto, é extremamente relevante traçar o perfil histórico da Política de 

Assistência Social justamente para compreender o caráter de alguns atentados terroristas 

que a mesma vem sofrendo constantemente, frutos de uma herança conservadora e político 

cultural. Sendo assim, através de levantamentos bibliográficos e notícias relacionadas à 

temática, procurou-se identificar os principais atentados terroristas lançados pelos 

politiqueiros na sociedade brasileira que certamente, impede a concretização da Política de 

Assistência Social como política universal reafirmada como direito social.  

 

2. O TERRORISMO E A SUA TRAJETÓRIA HISTÓRICA 

 

Para início de argumentação e compreensão do Terrorismo da Politicagem, se faz 

necessário dividi-lo em partes que o forma em totalidade.  Desse modo, é imprescindível 

ressaltar a essência do fenômeno terrorismo, caracterizado no decorrer histórico pelo viés 

do caráter político social, e da intimidação e do medo como consequência na busca pela 

concretização da execução do ato terrorista. Por conseguinte, o perfil invertido da política 

caracterizando a politicagem como uma ausência da política em sua essência juntamente 



 
 

 

                  

com o enraizamento de comportamentos racionais ou irracionais materializados nas 

técnicas abusivas de poderes individuais e coletivos.  

A priori, o Terrorismo em si, como conceitua Fragoso (1981, p.12), “é um fenômeno 

essencialmente político. Ele constitui agressão à ordem política social, pretendendo atingir 

os órgãos supremos do Estado [...] ou provocar a desordem social, dirigindo-se contra a 

ordem estabelecida.” No entanto, não existe uma face ímpar do terrorismo. Existem sim, 

uma pluralidade de eixos que são derivados em crimes terroristas concretizados em 

sociedade, que se caracterizam pelo nível do dano provocado às pessoas ou coisas, o nível 

do terror e intimidação aguçada e pelo fim político social alcançado.  

Assim, Fragoso (1981) esclarece que esses níveis configuram-se e entrelaçam-se na 

diversidade de crimes multifacetados pelo terrorismo, logo: 

 

O dano considerável resulta de estragos e destruição, em geral decorrente do 
emprego de violência contra pessoas e coisas; o terror e a intimidação resultam do 
emprego de meios capazes de causar perigo comum (fogo, explosivos, emprego de 
gases tóxicos) ou que conduzam à difusão de enfermidades (microorganismos). O 
terror e a intimidação também surgem com a indriscriminação do atentado individual. 
O fim de agir é elementar. Não existe um terrorismo de direito comum. Trata-se de 
fato político, no sentido de que seus autores o dirigem contra a vigente ordem 

política e social, para destruí-la, para mudá-la ou para mantê-la pela violência. 
(FRAGOSO, 1981. p 126) 

 

Percebe-se que, a violência (física, psicológica, moral e patrimonial) ocasionada pelo 

terror é uma das bases para a efetivação do ato terrorista para fins de manutenção de 

estruturas econômicas, políticas, religiosas ou a mudança das mesmas. Agora, 

contextualizando historicamente a trajetória do terrorismo, primordialmente, este tem suas 

raízes iniciais no período da revolução francesa, onde a ditadura jacobina em meados finais 

do séc. XVIII, “dominou amplamente pelo terror, assegurando definitivamente o poder à 

burguesia” (FRAGOSO, 1981, p.14). Por conseguinte, tal desenvolvimento do terrorismo é 

fortemente marcado no século XIX com os atos anarquistas, que abordam a concepção do 

governo estritamente desnecessário e por isso, a incessante busca por uma sociedade 

liberta. O anarquismo para efetivação dos objetivos faz uso do terror como a “forma mais 

eficiente de destruir o sistema de poder, as convenções e o Estado” (FRAGOSO, 1981, 

p.15), estabelecendo a violência como uma técnica de ação política. Perpassando pela 

revolução soviética, esta fez uso do terrorismo não só como uma luta revolucionária para 

alcançar o poder, mas também como uma forma de repreensão e coerção manutentiva 

deste. 

O terrorismo após a Segunda Guerra Mundial renasce nos movimentos de libertação 

nacional, visando emancipação, autodeterminação, independência, direitos, que contra-



 
 

 

                  

atacavam com a mesma arma do Estado, carregados de munições como: “sequestro, 

sabotagem, assassinatos dos agentes públicos e a matança indiscriminada” (FRAGOSO, 

1981, p.20). Dessa forma, o terrorismo provocado por estes movimentos ficam marcados na 

história como sendo os fenômenos mais violentos, porém, reconhecidos como um direito 

sagrado pertinentes aos povos oprimidos. É valido ressaltar a presença do terrorismo na 

guerrilha urbana desenvolvida após o abandono da guerrilha rural em consequência da 

morte de Che Guevara, onde este não descartava a ideia de extermínio do líder da 

opressão, entretanto, afirmava que o terrorismo “es un arma negativa, que no produce en 

manera alguna los efectos deseados, que pueden volcar a un pueblo en contra de 

determinado movimiento revolucionario y que trae una pérdida de vidas entre sus actuantes 

muy superior a lo que rinde de provecho” (GUEVARA, 1960, p. 57). Logo, a relação entre 

terrorismo e a guerrilha urbana gera grandes questionamentos na atualidade, devido sua 

caracterização ser equivalente a uma estratégia militar – pois seu alvo é igualmente armado 

e busca sempre reduzir os riscos civis, pleiteando assim o apoio desses últimos - do que o 

próprio terrorismo em si.  

Em contextos recentes, o fenômeno terrorismo após o atentado de 11 de setembro 

de 2001 em Nova Iorque, ganhou proporções globais e preocupações diárias, por tratar-se 

de um dos maiores atentados desde a Guerra Fria. Assim, tal fenômeno caracteriza-se 

como um novo terrorismo, chamado terrorismo global2, que segundo Morales (2012, p.93) 

“tiene entre sus objetivos conseguir que la sociedad civil sienta que sus autoridades no son 

capaces de garantizar su seguridad, y por lo tanto debilitar la credibilidad del público hacia 

sus gobernantes”. Ora, se a maior potencia mundial3 teve seu sistema de segurança ferido, 

desacreditado, como não questionar os sistemas de segurança de países “impotentes”? 

Questionamentos feitos, sistemas dos países colocados em dúvidas e objetivos do 

terrorismo global se efetivando.  

Sobre o terrorismo é pertinente destacar que, segundo Mansilla (2004): 

  

Los Estados, sobre todo en ausencia de controles democráticos, pueden utilizar de 
manera ilegal a sus servicios de seguridad para reprimir a los opositores políticos o 
para contener un enemigo externo, bien sea que éste utilice o no métodos 
igualmente terroristas. En los regímenes totalitarios y en dictaduras de todo tipo, es 
frecuente el uso de cuerpos de seguridad para aterrorizar a los oponentes. 
(MANSILLA, 2004, p. 99) 

                                                           
2 Morales (2012, p. 73) afirma que “actualmente el terrorismo global está materializado en la figura de 
Al Qaeda, que se autodetermina como yihadista, por tanto, terrorismo yihadista nos remite a 
terrorismo global. El uso del miedo como factor desestabilizador en las sociedades y su 
materialización a través de los actos terroristas, es lo que buscó Al Qaeda el 11 de septiembre, y es 
lo que persiguen actualmente sus franquicias”. 
3 Referenciando aos Estados Unidos da América e o atentado de 11 de setembro de 2001.  



 
 

 

                  

 

 Destacam-se a partir desse ponto, as colocações de Mansilla (2004), onde o mesmo 

infere que o terrorismo que é lançado pelo Estado é aplicado na segurança nacional4 para 

fins de inibição dos opositores políticos e dos inimigos externos do Estado não democrático. 

Tal terrorismo em questão se torna importante na temática de um país democrático, pois um 

dos eixos aplicados para manutenção ideológica política e soberania desta, está 

extremamente ligado com o fenômeno do terrorismo aplicado pelo Estado e suas figuras 

políticas, entretanto com um eixo a mais - que caracterizo a frente - podendo 

consubstanciar-se em países democráticos, materializando-se assim em situações diversas, 

principalmente em países que tem uma cultura política distorcida da essência significativa 

de política.  

 

3. A POLITICAGEM E O TERRORISMO  

 

 Caracterizar o termo politicagem é fundamental para a continuidade nas análises das 

categorias propostas. Para isso, utilizo estudos realizados por Montarroyos (2012) no 

programa de pesquisa da politicagem, que aborda uma releitura crítica da obra “Política” de 

Aristóteles, objetivando sistematizar os princípios que caracterizam a estrutura 

epistemológica do programa de pesquisa da politicagem através do tempo, desenleando 

assim, um conjunto de ideias referente ao termo política. Dessa forma, com base em 

Aristóteles, o autor faz um desenvolvimento nas argumentações quanto ao referencial ético 

no estudo político. Por conseguinte, analisa os autores contrários ao referencial Aristotélico, 

afirmando que “a ciência política deve privilegiar o estudo da racionalidade econômica, de 

tal modo que o ponto máximo da análise empírica seja responsável pela Matemática, 

Estatística e Lógica” (MONTARROYOS, 2012, p.42). Adiante, mais radical ainda, estão às 

análises de autores neoliberais, que buscam desmistificar a pertinência da atividade política, 

negativando os aspectos democráticos em prol de uma racionalidade política. Por outro 

lado, existem autores que buscam localizar um ponto em comum de equilíbrio entre os 

conceitos da política ética e a política econômica. 

Contudo, a política compõe-se também de atividades formais e informais que são 

“adotadas num contexto de relações de poder e destinadas a resolver, sem violência, 

conflitos em tornos de questões que envolvem bens e assuntos públicos” (PEREIRA, 2009, 

p. 91). Assim, a política em seu sentido clássico é interligada as eleições, aos votos, aos 

                                                           
4  Frisa-se a Segurança Nacional da Colômbia.  



 
 

 

                  

partidos, ao governo, assumindo uma corrida pelo poder, onde na largada encontram-se os 

partidos. Por isso, Pereira (2009, p.90) afirma que “a política é uma arena de conflitos de 

interesses”.  

 Com base nas análises outrora traçadas, partimos de política para análise do termo 

politicagem. Montarroyos (2012) ontologicamente define a politicagem como sendo 

 

[...] um desvio ético do poder, configurado a partir do interesse de um ou mais 
indivíduos politiqueiros, que se auto-organizam com a intenção de obter vantagens 
privativas do poder público, provocando por causa desse comportamento inúmeras 
externalidades negativas para a sociedade como um todo - através da injustiça, 
desordem, instabilidade, violência e descrédito, entre outras modalidades 
antidemocráticas e desumanas, que prejudicam a confiabilidade do cidadão nas 
instituições públicas responsáveis pela defesa dos interesses de sua própria 
comunidade. (MONTARROYOS, 2012 p. 48) 

  

 Como se observa, a própria descrição do termo politicagem proposto por 

Montarroyos (2012) dá pressuposto para a fusão dos dois termos em questão – terrorismo e 

politicagem – formando assim, conceitos que se complementam. Logo, o Terrorismo da 

Politicagem também é um fenômeno, essencialmente politiqueiro, que faz uso de armas 

psicológicas, financeiras, eleitoreiras e uma violência subjetiva social como meio de 

intimidação e propagação do medo, ora para fins de manutenção de determinado poder 

atuante, ora incitada por chefias não pertencentes ao governo vigente diretamente, mas 

visando futura ascensão de patamar de governantes.  

 Diante da execução dos atos terroristas – do terrorismo da politicagem - temos o 

chamado politiqueiro com sua perspicaz, esperteza e grande anseio pela manutenção da 

aparência política, fazendo uso de suas técnicas racionais ou não racionais, abusivas de 

poder. Montarroyos (2012) conceitua o politiqueiro como: 

 

[...] um animal paradoxal. Apresenta versatilidade ontológica para combinar vícios e 
virtudes simultaneamente no poder com a única intenção de garantir o seu interesse 
pessoal ou de quem esteja representando. A versatilidade moral é um atributo 
necessário para o politiqueiro sobreviver no espaço fiscalizador e competitivo da 
comunidade política. Também o politiqueiro é uma criatura antipolítica, exatamente 
nos termos como sugere o raciocínio de Aristóteles quando ele descrever o 
processo de instalação da tirania, da demagogia e da oligarquia, que negam 
efetivamente “as ações belas e justas” do poder. (MONTARROYOS, 2012 p. 49) 

 

  

Diante do exposto, nota-se em sociedade a materialização desse fenômeno 

chamado Terrorismo, entretanto desviado de sua essência política que foi constituído 

historicamente, assumindo o eixo da politicagem praticada pelos politiqueiros e seus 

comparsas nas esferas do poder, em um Estado violento – neste aspecto, em todas os 



 
 

 

                  

degraus da violência – “que representa a fome e a desnutrição; a miséria e condições 

subumanas de vida; o desemprego e o subemprego; a incapacidade de resolver os 

problemas sociais que impedem uma vida digna” (FRAGOSO, 1981, p. 127). Mesmo assim, 

com um sistema tão violento exposto, segundo Hobsbawm (2007, p. 125) “a retórica liberal 

nunca foi capaz de reconhecer que nenhuma sociedade opera sem alguma violência política 

[...] e que a violência tem graus e regras, como todos sabem em sociedades onde ela faz 

parte do tecido das relações sociais”. Assim, tal fenômeno é refletido principalmente na 

execução das políticas sociais, submissas as políticas econômicas, caminhando conforme 

os mandos do capitalismo.   

 

4. REFLEXOS DO TERRORISMO DA POLITICAGEM NA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL.  

 

A concepção da assistência social está imamente ligada às contradições do modo de 

produção capitalista – produção coletiva e apropriação privada dos frutos da produção. Tal 

situação não difere no contexto brasileiro, pelo contrario, só ratifica. As ações 

assistencialistas aguçadas por essas contradições eram desenvolvidas inicialmente pela da 

Igreja Católica, contemplando prioritariamente a camada pobre desprovida de sustento. 

Mesmo com suas ações assistencialistas, a Igreja Católica sem dúvidas é uma das grandes 

percussoras da assistência social brasileira, uma vez que, com a ascensão do capitalismo 

cada vez mais latente em sociedade, a Igreja entrou num grande retrocesso social, 

perdendo espaço na sociedade. Assim, a sociedade capitalista nascente precisou da Igreja 

e esta, por sua vez, precisou reconstituir sua hegemonia e se restabelecer socialmente. 

Para tal processo, a igreja utiliza como meio, a assistência social e implanta em território 

brasileiro a primeira escola especializada nessa área.  

As políticas de caráter social são a princípio manejadas como estratégias do Estado. 

Por uma face, o Estado precisava manter o sistema capitalista para o mesmo não 

fragmentar-se, no entanto, por outra face, para que tal fragmentação não ocorresse se fazia 

necessário o controle da massa pauperizada, garantindo a estas os mínimos sociais para 

sua manutenção.  Dessa forma, o Estado atuará a margem da resolução do problema social 

com tomadas paliativas imediatistas, e, por conseguinte, com total negação dos direitos 

sociais. Assim, a assistência social foi efetivando-se com o modo filantrópico, refletidas das 

medidas de doação de auxílios, benesse, serviços voluntários, favor. Tais medidas não 



 
 

 

                  

erradicavam a pobreza e a desigualdade – não que atualmente tal processo aconteça - pelo 

contrario, apenas tomavam proporções maiores.  

Aos poucos, o Brasil rompe com o regime militar e posteriormente passa por grandes 

conflitos internos, principalmente na área econômica. Diante dos problemas enfrentados, o 

Estado passa a enfrentar outros, como as diversas manifestações atiçadas pelas revoltas 

sociais principalmente pela busca de melhorias. Através de pressões sociais, em 1988 surge 

a nova Constituição Federal como marco cabal nas definições e transformações das 

políticas de assistência social no Brasil. Desse modo, instala-se no Brasil um sistema de 

Seguridade Social restringindo-se ao tripé formado pela Saúde, Previdência Social e 

Assistência Social. No que tange a política de Assistência Social que concentrava medidas 

imediatistas e filantrópicas, com a Constituição Federal de 1988 assume o patamar de 

Direito a quem dela precisar. Percebemos tal direito nos conformes do art. 203 da CF 88:  

 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I – a proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e 
adolescentes carentes; III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV – 
a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária; V – a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência a ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei.  

 

Por mais que a Política de Assistência Social assuma o patamar de direito 

conquistado socialmente, nos moldes da CF e posteriormente com a implementação Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), a mesma não deixa de ter atos terroristas dos 

chamados politiqueiros, que ludibriam, disfarçam a noção do direito, midiatizam ações 

favoráveis e mascaradas, impõe submissão e espalha socialmente o medo atrelado aos 

programas vigentes nesta política. Logo, se as políticas sócias, subordinadas ao privilégio 

econômico, carregam consigo uma impossibilidade efetiva de resolução dos problemas 

sociais, imagine uma política social carregada de atos terroristas?  Quase nulo a resolutiva 

dos problemas sociais.  

 Desse modo, o primeiro ato terrorista da politicagem em destaque possui raízes 

históricas culturais da política brasileira, trata-se do clientelismo. De acordo com Barbosa 

(1994, p. 53) “o clientelismo [...] estabelece vínculos personalistas entre governantes e 

eleitores e obriga a troca de favores por votos [...] o cliente pede como quem espera obter 

uma dádiva”, dessa forma, a figura de cidadã é bloqueada pela relação cliente e politiqueiro, 

impedindo a busca ativa de promessas outrora prometidas, ou na exigência de tomadas de 

providências, entretanto, o cliente contentando-se com o “favor”. “No fundo, o clientelismo 



 
 

 

                  

apenas reforça a desigualdade existente na ordem social. A relação clientelista é, sem 

dúvida, assimétrica e hierárquica, já que nega os princípios universalistas [...] da cidadania” 

(BARBOSA,1994, p 56). Esse atentado terrorista refletido na política da Assistência Social 

imprime a ideia de dádiva e fragmenta o status de direito, universal e inserção de quem 

precisar nesta. Assim, o acesso aos programas ou serviços prestados pelas instituições 

ligadas a Política de Assistência Social, passam a serem regulados por “uma hierarquia de 

prestígio e poder” (BARBOSA,1994, p 57) e não necessariamente por definição do direito 

abertos a todos. 

 Por conseguinte, a corrida pela personificação do politiqueiro vem se estabelecendo 

em um dos entraves conservadores assistencialistas, transparecendo na atual Política de 

Assistência Social. Este ato terrorista é caracterizado à proporção que o executor 

politiqueiro desenvolve a lógica da privatização do bem público para promoção de sua 

imagem política social e exaltação dos feitos concretos – dos programas e benefícios - que 

estão sendo executados em sua gestão, entretanto, não necessariamente, tais feitos são 

frutos desta, uma vez que são financiados com recursos de distintas esferas de poder. Tal 

ato anda atreladamente com o clientelismo, visto que a pesca de futuros eleitores para o 

lado do politiqueiro, estar em jogo.  Dessa forma, o executor terrorista tem a necessidade 

constante de se afirmar como bem feitor, nem que para isso tenha que executar a noção 

democrática e cidadã do usuário dos serviços. Por isso que, Barbosa (1994, p. 62) destaca 

que o “personalismo infecta mesmo nossas instituições democráticas, impedidas de 

funcionar com bases em princípios neutros, abstratos e antiparticularistas”.   

 Os politiqueiros no poder, em sua ação terrorista na Política de Assistência Social, 

conta com um apoio crucial: a figura de suas esposas nas secretarias de assistência social. 

Segundo Silva (2011), afirma que “em 50%, ou mais, dos municípios brasileiros, é ainda a 

esposa do prefeito a gestora da assistência social, acumulando, em 20% dos casos, a 

Presidência do Conselho Municipal de Assistência Social”. O chamado primeiro-damismo é 

constantemente criticado devido sua raiz fundamentalista das ações clientelistas e 

assistencialistas, cercando a cidadania dos usuários em relação à democratização e 

equidade dos serviços prestados pela política. De acordo com Couto et al (2010, p. 124) as 

primeiras-damas que compõem o quadro de gestoras “questionam as críticas e resistências 

à sua presença e vêm empreendendo luta no sentido de assegurar e legitimar sua 

continuidade de forma qualificada no campo da Política de Assistência Social”. Como todo 

brasileiro em Estado Democrático, todos tem o direito em defender um ponto de vista, 

todavia, a grande questão é a forma de como essas lutas pela manutenção do nepotismo da 



 
 

 

                  

politicagem estão sendo travadas, onde cada vez mais violentam os usuários da assistência 

e submetendo os mesmos as chantagens politiqueiras.   

 O Conselho Municipal de Assistência Social é sem dúvida crucial para a efetividade e 

expansão da Política de Assistência Social com participação social e controle social pela 

sociedade civil. Porém, os Conselhos Municipais são constantemente bombardeados – 

principalmente nos municípios de pequeno porte – com atos que limitam as ações dos 

conselhos, como por exemplo, a ausência da própria participação dos usuários da política 

com prerrogativas que estes não possuem os conhecimentos devidos sobre a mesma, 

dessa forma, como sugere Couto et al (2010, p. 125) “tal fato redunda em tomada de 

decisões de forma unilateral pelos representantes da burocracia governamental” 

banalizando assim a chamada democracia participativa. Entretanto, tal democracia 

participativa não é algo muito bem visto pelo terrorista politiqueiro, uma vez que, quanto 

menos poder se der ao cidadão, maior a submissão deste para com aquele, facilitando sua 

gestão sob pressão e concretização de um controle social invertido dos moldes da política 

em questão.  

 É válido ainda ressaltar os atentados que são cometidos aos usuários do 

Programa Bolsa Família. Estes atentados são caracterizados como uma violência 

psicológica, que segundo Morales (2012, p 77) “se convierte en uno de los espacios más 

sensibles dentro de las consecuencias del terrorismo” - não diferindo no âmbito do 

terrorismo da politicagem. Violência esta que, em maio de 2013 foi capaz de atiçar boato 

referente ao fim do PBF e conseguiu arrastar milhares de pessoas aos bancos, buscando 

receber “o último benefício”. Esse fato levou as autoridades a acionar uma investigação, 

entretanto, tal investigação foi esquecida meses depois. Logo, nunca saberemos ao certo de 

onde partiu o ato terrorista, restando apenas à suposição que foi executada pelos 

conspirantes externos do governo.    

 Finalmente, o último atentado destacado entre muitos outros existentes é a 

Corrupção. Enraizada na cultura brasileira e nas descrições das diversas ramificações do 

chamado “jeitinho brasileiro”, a corrupção caracteriza-se como um ato capaz de desviar 

fundos públicos que seriam utilizados para manutenção e execução de benefícios da 

Política de Assistência Social para fins pessoais e gananciosos dos politiqueiros e seus 

comparsas. Em 2011 o CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) lançou nota de repudio 

referente aos atos de desvios que de fato são incompatíveis com o patamar jurídico que 

tomou a Política de Assistência Social, assim manifestou “indignação frente às denúncias de 

corrupção e desvio de verbas públicas da política de assistência social, pois os milhares de 



 
 

 

                  

reais que sangraram do orçamento público certamente resultaram no sucateamento dos 

serviços prestados à população usuária” (CFESS, 2011). Dessa forma, a corrupção vem se 

firmando como o atentado do terrorismo da politicagem mais cruel, capaz de conseguir 

fragmentar e desarticular uma política social, dando um caráter mais seletivo, principalmente 

na Política de Assistência Social, cessando assim, a universalização e inserção por direito 

de quem precisar, uma vez que, sem recursos suficientes para manutenção da política é 

impossível inserir novos usuários ou mesmo prover os benefícios previstos nesta. 

Ocasionando assim, uma execução social em massa dos sujeitos sociais.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Abordar o fenômeno terrorismo é algo difícil, justamente por sua essência política 

propriamente dita que gera grandes debates divergentes sobre a temática. Desse modo, os 

estudos do Terrorismo Político caracterizam-no como uma agressão à ordem política e da 

própria ordem política, visando à manutenção ou suplantação do poder vigente, utilizando 

toda munição possível, onde a violência torna-se uma técnica fundamental para coerção ou 

mesmo desarticulação da segurança nacional dos países propícios a atentados.  

Dessa forma, estudar esse fenômeno desvinculado da sua essência política, 

atravessado pela politicagem e com a raridade de teóricos que abordam esta última, torna-

se algo mais complexo, não obstante, que atiça a investigação e a busca constante pelo 

desvendamento desta temática. Assim, ratifico que a politicagem vem se materializando em 

sociedade como um poder eticamente desviado, que busca suprir interesses individuais, 

deixando de lado o coletivo, obtendo assim vantagens excessivas no poder público.  Por 

isto, o Terrorismo da Politicagem caracteriza-se fortemente como um fenômeno politiqueiro, 

fazendo uso de armas – não necessariamente de fogo, porém, com feito tão devastador 

quanto – psicológicas, financeiras, eleitoreiras, juntas num contexto da violência politiqueira.  

A Política de Assistência Social se constitui em sociedade como uma das principais 

alternativas para combater a pobreza, fruto das contradições entre a relação capital-

trabalho, ganhando assim esta política uma centralidade exclusiva superestimada a superar 

as contradições desta relação. No entanto, como superar estas contradições sendo 

constantemente bombardeada pelos atos terroristas dos politiqueiros que atrelam e 

amarram a expansão desta política, voltando ao seu primórdio existencial, conservador e 

assistencialista? Impossível.  



 
 

 

                  

Constantes atentados vêm sendo lançados em sociedade e refletidos na Política de 

Assistência Social, como a continuidade do clientelismo que não cansa de conquistar novos 

clientes. A personificação do politiqueiro que se apropria do bem público para mascarar-se 

como bem feitor e mantenedor. A contribuição das senhoras primeiras damas no controle 

das secretarias municipais de assistência social, fortalecendo as ações clientelistas. A 

desarticulação dos Conselhos Municipais de Assistência Social, preservando uma 

unilateralidade deliberativa, logo a participação social da sociedade civil é fictícia. As 

constantes ameaças e atentados que sofrem os programas de transferência de renda, 

gerando medo dos usuários do programa. E por sua vez, a corrupção, caracterizada como o 

pior atentado terrorista que por si só, é capaz de executar o sujeito cidadão, deixando o 

mesmo à deriva social.  

À vista disso, o combate a estes atentados terroristas é crucial para a expansão da 

Política de Assistência Social, como uma política de direito em uma sociedade democrata, 

superando incansavelmente cada dia suas raízes conservadoras e assistencialistas. Para 

tanto, é imprescindível armar os usuários com informações e conhecimentos sobre política 

em si, elevando o nível de intelectualidade dos mesmos para fins de garantir sua 

participação no âmbito do controle social da política e ainda, munindo os sujeitos sociais 

sobre seus direitos historicamente conquistados, assim, os mesmos terão possibilidade de 

resistência e contornarão os atentados terroristas que são cometidos.  
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