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Resumo:
No debate sobre Políticas Públicas, um fator não pode ser ignorado: o papel do burocrata de nível de
rua e a influência que este ator tem sobre todas as fases da política. Neste contexto a
discricionariedade destes atores passa a ser um tema relevante e conhecer a perspectiva destes
burocratas pode nos fazer entender fatores de sucesso ou fracasso de uma política. O presente estudo
tem como objetivo verificar qual a percepção dos burocratas de nível de rua tem de si mesmos
enquanto implementadores de uma política pública. Para alcançar tal objetivo, optou-se por um estudo
descritivo, com procedimentos técnicos de levantamento e documental. Foram aplicados questionários
estruturados para os burocratas responsáveis pela implementação do SUAS (Sistema Único de
Assistência Social). Os entrevistados apontaram que a política é clara, com normas parcialmente
complexas e que os formuladores tem conhecimento parcial da realidade. O poder discricionário é
bem utilizado. Há uma boa percepção dos burocratas quanto ao que acontece na política e quanto às
atividades desenvolvidas por eles para o sucesso da política.
Palavras chave: Política Pública, Burocratas, Implementação, Assistência Social.

PERSPECTIVE OF BUREAUCRATS IN STREET LEVEL OF
SUPPORT SOCIAL POLICY IN THE CITIES
Abstract
In the debate on public policy, a factor cannot be ignored: the role of the street-level bureaucrat and
the influence that this actor has on all stages of policy. In this context the discretion of these actors
becomes a relevant subject and knows the perspective of these bureaucrats can make us understand
factors of success or failure of a policy. This study aims to determine the perception of street-level
bureaucrats have of themselves as implementers of public policy. To achieve this goal, we chose a
descriptive study, with technical procedures for lifting and documentary. Structured questionnaires
were applied to the bureaucrats responsible for implementing the SUAS (Unified Social Assistance
System). Respondents pointed out that the policy is clear, with partly complex rules and formulators
have partial knowledge of reality. The discretion is well used. There is a good perception of
bureaucrats as to what happens in politics and on activities performed by them for the success of the
policy.
Key-words: Public Policy, Bureaucrats, Implementation, Welfare.

1 Introdução
O debate sobre a implementação das políticas públicas passa necessariamente pela questão da
burocracia, quando se considera para tal análise o fator de sucesso da política. Tal fato
decorre, pois a burocracia é quem executa os diferentes níveis de implantação de uma política
e acaba por imprimir ações que podem direcionar para o êxito ou não. Esta interferência se dá
nos três níveis da burocracia, sobretudo no mais baixo nível onde se tem os burocratas de
nível de rua (street level bureaucrats), que operaram de forma efetiva na distribuição de bens
e serviços públicos e, então, sendo responsável direto pelo sucesso das políticas públicas.
A liberdade de ação corresponde ao poder discricionário, o que se entende como sendo a
liberdade que o agente possui e utiliza para decisão e ação em certas situações, desde que
considerados os limites legais. O uso desta liberdade de escolhas segue os critérios próprios
dos burocratas de nível de rua, segundo seus critérios de conveniência, oportunidade e justiça,
próprios da autoridade e de respeito à lei já que tais critérios não são definidos na mesma. A
apreciação que se pode fazer sobre a relação do uso do poder discricionário pelos burocratas
de nível da rua perfaz então um importante aspecto a se considerar quando se implementa um
política pública, já que são elementos decisivos na distribuição de bens e serviços públicos.
Conhecer o quanto se faz uso deste poder e a forma como os burocratas sabem desta liberdade
pode ser determinante para esclarecer sua forma de uso, bem como o grau de sua interferência
nas decisões tomadas. Nesse sentido, dada a escassez de estudos que abordam esta questão,
que se verificou uma oportunidade de explorar e conhecer um pouco mais sobre esta relação,
logo, se propôs aqui apreciar como os burocratas se veem enquanto implementadores do
Sistema Único da Assistência Social – SUAS.
Do exposto estabeleceu-se aqui como objetivo de estudo verificar qual a percepção dos
burocratas de nível de rua tem de si mesmos enquanto implementadores de uma política
pública. Tem-se como justificativa, o fato de que os resultados poderão esclarecer um pouco
mais sobre como tais questões se apresentam sob seu próprio ponto de vista, e, também
contribuir para o debate sobre o papel dos mesmos para que estas políticas sejam bem
sucedidas ou não. Nessa perspectiva, se faz uso de entrevista estruturada, com questões
fechadas, nas quais se aborda temas sobre o poder discricionário, papel dos burocratas na
implementação, forma de decisão, relação com níveis hierárquicos superiores, monitoramento
e avaliação dos burocratas, entre outras.
Em termos metodológicos, esta pesquisa é descritiva já que busca evidenciar uma
característica de determinada população, no caso burocratas de nível de rua responsáveis pela
implantação do SUAS (ANDRADE, 2009). O método de abordagem utilizado para a
realização é indutivo, pois se procedeu ao estudo dos fenômenos, indo das constatações mais
particulares às leis e teorias mais gerais. Os procedimentos técnicos, com fundamentos em
Magalhães e Orquiza (2002), caracterizam esta como documental e levantamento; já o
ambiente de sua ocorrência é de campo, já que se fez uso do mundo empírico para sua
viabilização (GIL, 202).
Em termos de estruturação, este artigo está composto de quatro seções, sendo que a primeira
evidencia os aspectos introdutórios sobre o tema, bem como o objetivo de sua realização,
justificativa, problemática e aspectos metodológicos. Na segunda seção, tem-se a revisão
teórica sobre a burocracia e políticas públicas para que se estabelecesse a base de
conhecimento sobre o tema. Apresenta-se na terceira seção a apreciação da política do SUAS,
suas características, forma de implementação e os resultados das entrevistas. Na quarta seção,
discute e aprecia-se os achados da pesquisa a luz do objetivo.

2 Políticas públicas e a burocracia
A burocracia tem-se mantido como um importante objeto de estudo desde a sua origem nos
anos 40, a partir dos trabalhos de Weber (1982,1993) e Wilson (1887,2005) até os dias atuais,
dada a sua presença e implicações na forma pela qual a sociedade está organizada. As
relações, portanto, que se verificam entre a burocracia e os sistemas de governo permanecem
bastantes presentes já que as ações governamentais continuam dependentes dos burocratas
para concretização. Nesse sentido, assim como no surgimento da burocracia, vê-se que hoje,
tanto quanto há décadas atrás, a dependência do aparato burocrático como elemento
sustentador e garantidor da efetivação das políticas continua sendo legítimo no modelo social.
Como resultado, denota-se que os burocratas possuam certa parcela de poder e liberdade de
ação que os faz decidir sobre as políticas e assuntos de governo, extrapolando a ideia de que
apenas fossem os executores e implementadores dos programas.
Weber já abordava tal questão, que se mostra ainda atual perfazendo uma variável importante
no contexto das políticas públicas, ou seja, há um permanente conflito entre a burocracia e os
governos nesse âmbito, caracterizando uma relativa disputa e exercício de poder. Nesse
sentido destacou que a dominação das formas de poder molda a ação social e as relações entre
os indivíduos ao afirmar que "Todas as formas de ação social, sem exceção, mostram-se
profundamente influenciadas por complexos de dominação" (WEBER, 1999, p. 187).
Explorando sua fala, denota-se que estas formas de dominação são oriundas e se legitimam
mediante duas possibilidades, a chamada dominação legal (racional ou burocrática) e a que
provém do Estado (mediante os partidos e do próprio Parlamento).
No que se refere à burocracia verifica-se que é uma importante ferramenta de dominação e
poder racional no contexto da sociedade, dada seu papel e atuação forte dentro do Estado. A
burocracia, por ser uma classe muito bem organizada e estruturada, funciona muito bem
dentro da lógica do governo, que basicamente se constitui de diferentes esferas de poder e
com hierarquia determinada, cujos integrantes devem ter conhecimentos técnicos que os
tornem aptos ao exercício da função. Estes argumentos reforçam as características da
burocracia moderna que Weber (1999, p. 199-200) descreve como sendo possuidor de
princípios das competências fixas, princípio da hierarquia de cargos, especialização das
tarefas, profissionalização da força de trabalho dos funcionários, administração de acordo com
regras, entre outras.
No entanto, as especialidades e o conhecimento inerente à burocracia acabam por lhe conferir
um poder que não necessariamente foi institucionalizada, mas que, fundamentada no direito
público e no exercício do poder de autoridade política, faz com que se apresente na disputa de
poder. Outro aspecto que se destaca é o fato de a profissionalização dos burocratas, mediante
atribuição de um caráter objetivo ao cargo e a desvinculação da relação pessoal com o
governante, acentuou o respeito às normas e não a vontade do soberano, o que conferiu maior
autonomia e poder, com base na subordinação à norma e a disciplina (WEBER, 1999, p. 208).
No que se refere à fluência do poder dentro pra própria burocracia, três esferas podem ser
destacadas, como se verifica em Oliveira e Abrucio (2011): Alto escalão, composto por
Secretários de Estado e Coordenadores de Áreas; Médio escalão, no qual fazem parte os
Diretores de serviços e coordenadores de projetos específicos; e, o Baixo escalão (nível de
rua), que contempla os funcionários que atendem ao público diretamente (médicos,
professores, policiais etc.). Esta divisão reforça a questão da hierarquia que se estabelece na
própria burocracia, mas que também evidencia a distribuição do poder em cada uma delas,
conferindo uma evidente disciplina e organização, que estão amparados nas normas e

procedimentos, na profissionalização dos funcionários, na especialização do trabalho, na
fixação prévia de competências (WEBER, 1999, p. 540).
Apesar de que se pressupõe toda a normatização e distribuição de poder na burocracia, não se
verifica uma previsibilidade exata em sua atuação no sentido de que variações nos graus de
autonomia conferida à mesma pelos superiores, como se verifica em Oliveira e Abrucio
(2011), pode lhe conferir similaridades ao político enquanto formulador de políticas e
tomador de decisões. Claro, que de certa forma, os burocratas de níveis mais elevados influem
indiretamente nas decisões dos formuladores quando lhe prestam serviços de assessoramento
na elaboração de políticas, contudo, o grau de discricionariedade descrito por Lotta (2012).
Considerando este processo de relativo poder da burocracia em atuar também da formulação
das políticas, denota-se certa integração destas distintas funções mencionadas por Aberbach et
al (1981), que delineia um hibridismo entre a política e burocracia, no que ele denomina
como existir uma “burocratização da política e uma politização da burocracia”.
Outra manifestação deste poder se detecta na observação e reconhecimento de que na
burocracia existe o que se designa como poder discricionário, que na visão de Di Pietro
(2007, p.2) é “Escolher entre duas ou mais alternativas, todas válidas perante o direito. E essa
escolha se faz segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade,
razoabilidade, interesse público, sintetizados no que se convencionou chamar de mérito do ato
administrativo”. Desta forma, torna-se evidente que tal poder de fato existe e é praticado pelos
burocratas na forma de uma liberdade de ação administrativa, mas dentro dos limites
permitidas em lei, observadas a conveniência e a oportunidade para tal ação.
A manifestação do poder discricionário muito se observa na escala hierárquica mais baixa dos
burocratas, ou seja, na burocracia de nível de rua (street level bureaucrats), que atuam de
forma não restrita à implementação das políticas públicas, mas que também decidem. Quase
sempre as decisões tomadas respaldam-se nos controles administrativos e procedimentais,
garantindo certa obediência e legitimidade às leis, mas que, em certo grau faz amplo uso do
poder discricionário de modo decisivo na distribuição de bens e serviços públicos, perfazendo
uma importante ação destes agentes em termos de sucesso nas políticas públicas. Os
burocratas de nível de rua são executores de políticas públicas (policies), mas também fazem
política (politics), como afirma Oliveira (2012), desta forma entende-se que o poder
discricionário destes agentes é que efetivam ou não uma política pública.
Políticas públicas perfazem um conjunto de programas, atividades e ações instituídas pelo
Estado, de modo direto ou indireto, podendo ter a participação de outros entes de natureza
públicos ou privados. Seus objetivos tendem garantir determinado direito do cidadão nas
áreas de atuação do Governo (social, cultural, étnico ou econômico), lhes conferindo direitos
descritos na constituição ou afirmados por reconhecimento social e/ou pelos poderes públicos
enquanto direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais. A
criação de uma Política Pública se apresenta na forma de decisões públicas com intuito de,
segundo SARAVIA (2006, p. 28-29) promover às ações ou omissões, preventivas ou
corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida
social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos recursos
necessários para atingir os objetivos estabelecidos.
As fases das políticas públicas perfazem um ciclo, que pode ser resumido em quatro fases
como se verifica em alguns teóricos do assunto que Lotta (2012) destaca como sendo: agenda;
formulação; implementação e avaliação. A agenda menciona que argumentos teóricos fazem
com que um determinado assunto seja trazido e debatido na esfera pública, bem como são
construídas as decisões nesse âmbito. Desta forma, depreende-se que a agenda constitui-se de
um conjunto de problemas ou temas tidos como importantes o suficiente para adquirir a forma

de um programa de governo, constar no planejamento/orçamento, compor um estatuto
partidário ou, ainda, ser objeto de discussão da sociedade como um todo (SECCHI, 2006). No
entender de Cobb e Elder (1983), dois podem ser os tipos de agenda: a agenda política; que é
um conjunto de problemas ou temas que os políticos percebem como merecedor de
intervenção pública; e, a agenda formal ou institucional, na qual se elenca os problemas ou
temas que o poder público já decidiu enfrentar.
Do exposto, depreende-se que o processo de implementação de políticas públicas passa pelo
conhecimento dos diversos atores que dela participam, sejam formuladores ou
implementadores, em certo grau, todos exercem certa discricionariedade. Desta forma, alguns
fatores que podem influenciar no sucesso ou fracasso de uma política pública, de acordo com
Oliveira (2012), é que os formuladores não sabem exatamente o que querem atingir ou como
alcançar os objetivos, no sentido de haver um distanciamento entre quem formula e quem
executa, seja pelo desconhecimento real da alta burocracia de realidades específicas e da
suposição que nos fins e os meios de uma política pública estão bem definidos. Outros fatores
que se pode elencar é que a delegação envolve indivíduos concretos com interesses e
objetivos que nem sempre coincide com os do sistema formal, a dependência da alta
burocracia frente à burocracia de rua, já que esta é quem efetiva qualquer política, além do
Estado só chegar até o cidadão comum mediante a burocracia de rua.
3 Metodologia
A pesquisa,dentre outros objetivos, pode buscar levantar informações ou novas perspectivas
de análise de modo a confirmar ou refutar o que é apontado nas teorias existentes, e assim
complementar o debate sobre o tema. Nesta linha de análise Gil (2007, p.40) nos mostra que
“[...] é possível classificar as pesquisas em três grandes grupos: exploratórias, descritivas e
explicativas”. Para o presente trabalho está enquadrado como descritivo, que para Silva
(2010, p.58) “tem como objetivo principal a descrição das características de determinada
população ou fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis. Os dados coletados nesse
tipo de pesquisa possuem técnicas padronizadas, como o questionário”. Complementando a
visão de Silva (2010), Beuren et al (2010), afirmam que se enquadram em pesquisas
descritivas os estudos que descrevem aspectos ou comportamentos de determinada população
analisada.
O ambiente da pesquisa, é o local propriamente dito aonde o pesquisador irá investigar o
objeto de estudo, em outras palavras considera-se o lugar onde o investigador irá concentrarse sua pesquisa para obter as respostas para questões levantadas no seu trabalho. Pode-se
verificar na literaturas de Gil (2010), Silva (2010), Marconi e Lakatos (2010), dentre outros
que para o desenvolvimento da pesquisa o investigador tem três possibilidade: tais quais:
pesquisa de campo, de laboratório e bibliográfica. O presente estudo irá utilizar para apurar
seus objetivos a pesquisa de campo, que, segundo Gil (2010, p. 53) focalizará uma
comunidade, que não é necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de
trabalho, de estudo, de lazer, ou voltada para qualquer outra atividade humana.
No entendimento de Silva (2010, p. 31) o método corresponde à maneira ordenada de
proceder a uma investigação com base nos objetivos traçados. Deste modo, o método de
coleta de dados corresponde aos meios que o pesquisador utilizará para conseguir
informações e proceder sua análise. Entende-se como instrumentos de métodos de coleta de
dados para Beuren et al. (2010, p. 128) a observação, as entrevistas, os questionários, os

checklist e a pesquisa documental. O estudo adotou como método a aplicação de questionários
estruturados e seus resultados foram confrontados com o referencial teórico.
4 Apresentação e análise dos resultados
Para a realização deste estudo, a fim de se conhecer sobre a perspectiva dos burocratas de
nível de rua que trabalham no SUAS, foi elaborado e aplicado um questionário com questões
fechadas e opção para comentários adicionais. O instrumento foi aplicado para os burocratas
que trabalham com a política e que estavam realizando uma capacitação do MDS (Ministério
do Desenvolvimento Social). O curso de capacitação foi realizado para as cidades que
compõem 4 escritórios regionais do Estado do Paraná (unidades descentralizadas para
assessoramento dos municípios de Paranavaí, Maringá, Cianorte e Campo Mourão) do total
de 23 escritórios regionais do Estado. Foram entregues 114 questionários dos quais 105 foram
utilizados para as análises por estarem completamente respondidos, ou seja, 92% dos
questionários.
Quanto ao perfil dos respondentes, a maior parte dos respondentes é do sexo feminino
(84,76%), 87,97% dos respondentes possui formação superior, tendo a maioria (57,14%)
cursado graduação e os demais (35,23%) com ensino superior completo. Entre os
respondentes, 83,8% nas faixas etárias que compreendem de 26 a 55 anos, sendo 33% na
faixa de 26 a 35 anos, 27% na faixa de 36 a 45 anos e 24% na faixa de 46 a 55 anos de idade.
Quanto ao tempo de atuação profissional, 41% dos respondentes possui até 2 anos de atuação,
e 44% possui de 3 a 10 anos de atuação, estando dividida esta faixa em 22% com atuação de 3
a 5 anos e os outros 22% com atuação de 5 a 10 anos, e apenas 15% possui tempo de atuação
superior a 10 anos. Considerando este grande percentual de respondentes com pouco tempo
de atuação, as primeiras questões específicas sobre a política foram analisadas considerando o
tempo de atuação do profissional. Com esta categorização, tem-se o resultado do Quadro 1
que demonstra as respostas da primeira questão, que trata da clareza dos objetivos da política:

Tempo no Cargo
Até 2 anos
de 3 a 5 anos
de 5 a 10 anos
acima de 10 anos
TOTAL

A política do SUAS é bastante clara no que pretende alcançar
em termos de objetivos?
Sim
%
Não
%
Parcial
%
17
16,19
8
7,62
18
17,14
9
8,57
3
2,86
4
3,81
13
12,38
4
3,81
6
5,71
15
14,29
1
0,95
7
6,67
54
51,43
16
15,24
35
33,33

Quadro 1: Clareza dos objetivos da política do SUAS na percepção dos respondentes
Fonte: A pesquisa (2014)

O Quadro 1 nos mostra que para 54 respondentes, ou 51,43% dos respondentes os objetivos
da política estão claros, para 15,24% dos respondentes não está totalmente clara e para
33,33% dos respondentes os objetivos da política são parcialmente claros. Na faixa de até 2
anos, percebemos que estão os maiores percentuais de respostas que demonstram que os
objetivos não estão claros ou parcialmente claros (sendo respectivamente 7,62% e 17,14%), o
que nos mostra que entre os respondentes que afirmam que os objetivos não estão claros ou
estão parcialmente claros, a maior parte corresponde a faixa de atuação com menor
experiência no cargo. Quanto aos respondentes que afirmam que os objetivos são claros, mais
da metade possui atuação de 5 anos ou mais (sendo 12,38% com 5 a 10 anos de atuação e

14,29% com acima de 10 anos de atuação). O fato de 16,19% dos respondentes que possuem
atuação de até 2 anos terem também respondido que possuem clareza nos objetivos do SUAS,
sendo praticamente o mesmo percentual dos que dizem ao contrário, nos demonstra que pode
haver uma lacuna no momento da entrada destes profissionais para a atuação na política e que
isto pode estar sendo resolvido de alguma maneira nos últimos 2 anos, dado que os
profissionais com atuação de 3 a 5 anos tiveram respostas proporcionalmente baixas para
todas as alternativas. Nos espaços em branco do questionário, reservados aos comentários,
dois respondentes acrescentaram informações que podem ajudar a entender as respostas que
consideram os objetivos parcialmente claros. A primeira consideração afirma que em boa
parte dos municípios há uma alta rotatividade de funcionários na assistência, o que poderia
justificar as respostas quanto à clareza parcial dos objetivos da política. Outra informação é
que alguns objetivos são considerados inatingíveis ou "utópicos", de maneira que nem todos
os usuários alcançarão o máximo da política ou os meios para que isto aconteça não são
claros.
A segunda questão tratou da percepção destes burocratas quanto ao conhecimento da
realidade pelos formuladores da política. As respostas estão apresentadas no Quadro 2.

Tempo no Cargo
Até 2 anos
de 3 a 5 anos
de 5 a 10 anos
acima de 10 anos
TOTAL

Que quem elaborou a política do SUAS tem conhecimento da
realidade de onde os programas ocorrerão?
Sim
%
Não
%
Parcial
%
13
12,38
5
4,76
25
23,81
2
1,90
2
1,90
12
11,43
4
3,81
5
4,76
14
13,33
6
5,71
3
2,86
14
13,33
25
23,81
15
14,29
65
61,90

Quadro 2: Conhecimento da realidade pelos elaboradores da política do SUAS na percepção dos respondentes
Fonte: A pesquisa (2014)

Os respondentes tem a percepção de que o conhecimento da realidade pelos formuladores da
política é parcial (para 61,90% dos respondentes), para 23,81% os formuladores da política
possuem conhecimento da realidade e para 14,29% dos respondentes não há conhecimento da
realidade. Ao se observar as respostas categorizadas, o conhecimento parcial foi a resposta
mais frequente em todas as faixas. As respostas vão de encontro ao que afirma Oliveira
(2012), quando analisa que os formuladores não sabem exatamente o que querem ou como
alcançar os objetivos. Por mais que haja a participação da burocracia na confecção da política,
alguns resultados acabam se tornando difíceis de ser alcançados, como será apontado
posteriormente. Assim, por mais que seja apontada a clareza nos objetivos da política, a
dificuldade no alcance dos resultados permite uma lacuna na execução e na mensuração dos
resultados.
As questões seguintes trataram mais especificamente da operacionalização da política, ou
seja, da implementação. A questão 3 abordou o uso de normas, e os resultados estão
apresentados no Quadro 3.

As normas que fundamentam a operacionalização do SUAS são
excessivas e complexas?
Sim
%
Não
%
Parcial
%
3
2,86
5
4,76
35
33,33
1
0,95
0
0,00
15
14,29
1
0,95
3
2,86
19
18,10
2
1,90
3
2,86
18
17,14
7
6,67
11
10,48
87
82,86

Tempo no Cargo
Até 2 anos
de 3 a 5 anos
de 5 a 10 anos
acima de 10 anos
TOTAL

Quadro 3: Tempo no cargo e a complexidade das normas de operacionalização do SUAS
Fonte: A pesquisa (2014)

Nesta questão, 82,86% dos respondentes afirmaram que as normas são parcialmente
excessivas e complexas, sendo que ao analisarmos por tempo de ocupação do cargo, em todas
as faixas a maior parte das respostas encontram-se como parciais. Neste contexto, outra
análise pode ser feita, considerando as categorias de formação. Tal categorização é
apresentada no Quadro 4.

Formação
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Graduado
Pós-graduado
TOTAL

As normas que fundamentam a operacionalização do SUAS são
excessivas e complexas?
Sim
%
Não
%
Parcial
%
1
0,95
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
1,90
5
4,76
3
2,86
6
5,71
28
26,67
3
2,86
3
2,86
54
51,43
7
6,67
11
10,48
87
82,86

Quadro 4: Formação e a complexidade das normas de operacionalização do SUAS
Fonte: A pesquisa (2014)

Ao se analisar a mesma questão, que trata da complexidade das normas de operacionalização
da política, sob a perspectiva da formação, identifica-se que a maior parte dos respondentes
que entendem que as normas são parcialmente excessivas e complexas possuem formação
universitária (26,67%) e pós-graduação (51,43%). Os comentários feitos pelos respondentes
no espaço destinado às considerações demonstram que o fato da política ser recente não
permitiu tempo hábil para a prática e esclarecimento de algumas atividades. Um exemplo
dado foi a aplicação de cada tipo de recurso. Outra explicação dada foi que a política trata de
alguns fatores que são multideterminados, de maneira que torna difícil o alcance e a
operacionalização.
Ainda tratando da operacionalização, a questão 4 tratou do apoio à operacionalização por
meio de auxílio de supervisores e uso de guias ou manuais de procedimentos. Os resultados
para esta questão estão dispostos no Quadro 5 que categoriza as respostas quanto ao tempo no
cargo.

Tempo no Cargo
Até 2 anos
de 3 a 5 anos
de 5 a 10 anos
acima de 10 anos
TOTAL

Você dispõe de orientação dos supervisores, bem como faz uso de guia de
procedimentos formais no cotidiano?
Usa Manual, mas
Sim, muito de
Sim, pouco de
%
%
%
sem orientação do
ambos
ambos
supervisor
8
7,62
18
17,14
17
16,19
4
3,81
6
5,71
6
5,71
5
4,76
7
6,67
11
10,48
5
4,76
8
7,62
10
9,52
22
20,95
39
37,14
44
41,90

Quadro 5: Tempo no Cargo e a orientação de Supervisores e uso de guias de procedimentos
Fonte: A pesquisa (2014)

Os respondentes afirmaram que 22,95% deles fazem muito uso de manuais e orientação de
supervisores, sendo que os burocratas com até 2 anos no cargo (7,62%) são os que mais
utilizam muito estes dois suportes. Nesta faixa de tempo de cargo também se encontram a
maioria dos respondentes que afirmaram fazer uso mais moderado de ambos recursos de
suporte. A maioria dos respondentes, ou 41,90% afirmam fazer uso apenas de manuais sem a
necessidade de orientação de supervisores, e as respostas estão distribuídas entre todas as
faixas de atuação, sendo 16,19% na faixa de até 2 anos, o maior número de respondentes.
Os resultados encontrados para esta questão demonstram que há discricionariedade e um
determinado grau de poder para o exercício da autoridade na implementação da política
quando verifica-se que os burocratas atuam em sua maioria com base em manuais de
procedimentos ou com pouco auxílio de supervisores. A mesma questão foi analisada
considerando a formação dos respondentes e está apresentada no Quadro 6.

Formação
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Graduado
Pós-graduado
TOTAL

Você dispõe de orientação dos supervisores, bem como faz uso de guia de
procedimentos formais no cotidiano?
Usa Manual, mas
Sim, muito de
Sim, pouco de
%
%
%
sem orientação do
ambos
ambos
supervisor
0
0,00
0
0,00
1
0,95
3
2,86
3
2,86
1
0,95
6
5,71
15
14,29
16
15,24
13
12,38
21
20,00
26
24,76
22
20,95
39
37,14
44
41,90

Quadro 6: Formação e a orientação de Supervisores e uso de guias de procedimentos
Fonte: A pesquisa (2014)

Sob esta ótica, pode-se identificar que as respostas dos burocratas com formação de ensino
médio completo demonstram a necessidade destes de utilização de ambos os recursos
(manuais e supervisores), sendo o mesmo percentual para muita utilização e pouca utilização
(2,86%). Ao observar as respostas dos burocratas graduados e pós-graduados, as maiores
frequências de respostas demonstram o uso de manuais sem a orientação de supervisores,
sendo 15,24% e 24,76% das respostas respectivamente. Também foi alta a quantidade de
respondentes com formação superior e pós-graduação que informaram fazer pouco uso de
ambos os recursos, sendo 14,29% dos graduados e 20% dos pós-graduados.
Além do grau de poder, outra característica apontada por Weber (1999) aparece nas respostas:
o conhecimento técnico que os torna apto ao exercício da função. O tempo de ocupação do
cargo apresentado no Quadro 5, não revela de maneira tão determinante o exercício do poder
e da discricionariedade como quando analisado pela formação, ou qualificação para o
exercício da função. Os respondentes com graduação ou pós-graduação se utilizam menos do
auxílio de supervisores e baseiam suas atividades nos manuais e normas, demonstrando maior
independência para a tomada de decisão.
Temas como disponibilidade de tempo, informação, assimilação da política e poder de
decisão foram abordados na questão seguinte quando solicitado se estes fatores estavam
presentes no SUAS. Entre os respondentes, 30% afirmaram que os recursos citados estão
presentes no SUAS, 10% afirmaram que não estão presentes e 60% afirmaram que estão
parcialmente presentes. Entre os respondentes que fizeram uso do espaço destinado às
considerações, todos apontaram que há falta de tempo para desenvolver todo o trabalho, pois
ele possui um grande volume de atividades a serem desenvolvidas e boa parte dos servidores

estão sobrecarregados. Outro fato apontado é que pela necessidade de utilização do tempo
para o desenvolvimento das muitas atividades, falta tempo para o estudo e aprofundamento
sobre a legislação e a própria política, levando os burocratas e solicitar o auxílio de outros
colegas que tenham mais experiência. O fator de poder de decisão não foi citado entre os
comentários, porém foi o tema abordado na questão seguinte (questão 6). A metade dos
respondentes afirmou que toma decisões, de vez em quando, em situações imprevistas e sob
pressão direta do público. Outros 23% afirmaram que quase sempre precisam tomar decisões
nestas condições e 27% afirmam que em tais situações recorrem aos supervisores e não
tomam a decisão. As respostas reforçam os resultados obtidos na questão 4, com percentuais
semelhantes quanto aos que tomam decisões, concordando com os argumentos de Di Pietro
(2007) que o poder de fato existe e que há liberdade de ação administrativa segundo critérios
pré-estabelecidos.
A questão seguinte abordou a existência de relatórios ou controles de desempenho dos
burocratas. Os respondentes afirmaram em 43% das respostas que há controles e relatórios e
em 44% das respostas que não há. Os demais 13% informaram desconhecer tais controles.
Entre as considerações dos respondentes, ficou bastante claro que não há controles ou pressão
relativas à produtividade, o que existe são cobranças quanto ao cumprimento de prazos e com
a coerência das ações da política. As respostas positivas devem-se ao fato que fica a cargo dos
próprios burocratas a criação ou não de relatórios com vistas a quantificar ações ou mensurar
desempenho, e não pela ação de superiores ou da gestão da política.
O tema abordado na sequência tratou de incentivos relacionados ao desempenho. A questão 8
perguntou sobre a existência de incentivos econômicos vinculados ao desempenho. Os
respondentes afirmaram em 53% das respostas que não há, em 32% das respostas que inexiste
plano de cargos e salários e em apenas 15% das respostas que há. Nas considerações, os
respondentes afirmam que em alguns municípios há planos de cargos e salários, porém, a
remuneração não está vinculada ao desempenho. Quanto a outros tipos de incentivos, a
questão 9, abordou quanto a existência de incentivos seletivos vinculados ao desempenho, ou
seja, mudança de horário ou local de trabalho, atividades menos estressantes, promoções, etc.
Neste aspecto, as respostas apresentaram algumas diferenças quando analisadas
comparativamente com a questão anterior. Um número menor de respondentes (50%) afirmou
que não há. Também um número menor afirmou desconhecer tal prática (27%) e um número
maior de respondentes (23%) afirmou haver tais incentivos, de maneira que pode-se perceber
que esta segunda forma de incentivo é mais utilizada na assistência social dos municípios.
A última questão tratou da atuação dos supervisores no acompanhamento da implementação
da política, na intervenção nos processos e na intermediação de conflitos. Entre os
respondentes, 38% afirmaram que há atuação dos supervisores nas situações descritas. Outros
51% afirmam que a atuação é parcial e para 11% dos respondentes não há atuação dos
supervisores. Nas considerações feitas pelos respondentes, três situações foram apontadas: A
primeira diz respeito a não atuação do supervisor em virtude dos burocratas desempenharem
suas funções de maneira coerente e não haver a necessidade de interferência do supervisor. A
segunda situação informa a não existência desta função no município e indicando que é uma
função relevante e necessária. A terceira situação indicada é o fato da existência do supervisor
atuando como cargo comissionado e interferindo nas ações da assistência com interesse
político ou então não apresenta comprometimento com as ações do SUAS.
A atuação de agentes políticos na assistência social demonstra a existência da disputa pelo
exercício do poder entre o governo e a burocracia apontado por Weber. Especificamente no
caso da assistência social, o fato desta área ter sido por muito tempo utilizada para fins
eleitoreiros corrobora com o descontentamento dos burocratas pela atuação de agentes com

objetivos políticos, porém, esta situação é apontada por Aberbach et al (1981) como o
hibridismo entre a política e a burocracia. Ao considerarmos os resultados das questões
anteriores, mesmo com cargos comissionados atuando politicamente, a maior parte dos
burocratas não recorre ou recorre pouco a eles no momento de tomada de decisão,
prevalecendo nestes casos o uso das normas e do poder discricionário, reforçando o que foi
afirmado por Schattschneider (1960) e Howlett e Ramesh (2003) que, em última instância,
dentre as diversas alternativas, os burocratas acabam fazendo a escolha com base na política,
logo a decisão acaba sendo mais burocrática e menos política.
Conclusão
A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) foi aprovada em 2004 e nos anos
posteriores teve seu processo de implantação e implementação definidos, sendo considerada
uma política em andamento, mas ainda em fase de adaptação e criação de mecanismos de
controle. Analisar a percepção dos burocratas enquanto implementadores de política nos dá a
dimensão da organização da política e da aplicação de conceitos já apontados pela literatura.
Entre as características encontradas na amostra entrevistada, constatou-se a maior ocorrência
de servidores da assistência do sexo feminino, com formação superior completa ou curso de
pós graduação completo, faixa etária bastante dispersa, entre 26 e 55 anos e experiência no
cargo de até 2 anos. Os entrevistados apontaram que a política é clara, com normas
parcialmente complexas, porém, afirmam que os formuladores da política possuem um
conhecimento parcial da realidade, o que ocasiona resultados difíceis de ser alcançados e
insegurança no momento da implementação. O poder discricionário é bem utilizado, em
especial pelos burocratas com maior nível de formação.
A política possui informações que devem ser repassadas pelos burocratas aos gestores, porém,
tais informações são utilizadas para a avaliação da política e não do desempenho do burocrata,
de maneira que informações de desempenho ficam a cargo de iniciativas próprias. Em razão
disto, foi baixa a quantidade de respondentes que afirmam ter algum incentivo financeiro ou
seletivos em virtude disto. O fato da vinculação dos burocratas ser diretamente ao município
faz com que não haja na maioria dos casos incentivos financeiros, ou quando existem, são
aplicados em formatos diferentes, em geral por meio de planos municipais de cargos e
salários. Ainda assim, foi identificada uma maior percepção quanto a benefícios seletivos
como incentivos.
A percepção quando à disputa de poder entre políticos e burocratas também foi apontado,
confirmando, em nível local, o que é levantado pelos teóricos desde Weber.
O que se conclui é que há uma boa percepção dos burocratas quanto ao que acontece na
política e quanto às atividades desempenhadas por eles. Por se tratar de uma política ainda em
desenvolvimento, alguns pontos como a análise do desempenho dos servidores e incentivos
financeiros poderão entrar na pauta em breve, de maneira que a aplicação deste estudo em um
momento futuro, poderá mostrar uma nova perspectiva dos burocratas quanto a estes pontos.
Uma análise destes fatos levantados com contrapontos do contexto histórico da implantação
da política também pode apontar e auxiliar o entendimento mais profundo de alguns fatores
como, por exemplo, o entendimento que os burocratas possuem sobre a política, seus
objetivos e das normas de acordo com o tempo de atuação do burocrata.
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