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SOCIAL: transitando entre a filantropia e a política pública.

Doutoranda: Denise Ratmann Arruda Colin

O objeto de análise da presente tese está circunscrito ao estudo da gestão e do

financiamento da assistência social no período anterior e posterior à implantação do

Sistema Único de Assistência Social - SUAS, ou seja, de 1988 com a promulgação da

Constituição Federal, que a alçou ao status de política pública, e meados de 2008, data

de encerramento do trabalho.

Neste espectro foi possível identificar dois modelos de gestão e de

financiamento prestados pela rede socioassistencial, que evidenciam o movimento

oscilatório entre a filantropia e a política pública, apesar da implantação do SUAS,

revelando concepções e racionalidades diferenciadas acerca da  temática.

O primeiro tem seu reduto, ainda que não com exclusividade, na ação

assistencial ofertada por entidades beneficentes e filantrópicas, fundamentada no

princípio da subsidiariedade, com foco na caridade e na filantropia, composta por

práticas correspondentes a diversas áreas de políticas setoriais e instituídas de

exonerações tributárias, aparte do sistema proposto.

É determinado pelo pensamento conservador que engendra a conformação da

sociedade brasileira, abordado com base nas teses de Caio Prado Júnior, Gilberto

Freyre, Raimundo Faoro, Sergio Buarque de Holanda, Simon Schuwartzman e José de

Souza Martins, reforçado pelo patrimonialismo, adotado por meio do estabelecimento

de relações pessoais e de favores, de mando e de subserviência no trato da coisa pública,

cujo escopo não distingue a esfera privada da pública, tendo forte influência dos

princípios neoliberais de desresponsabilização do Estado e de refilantropização da

assistência social.

O segundo propõe a instituição de um sistema descentralizado e participativo

para a assistência social sendo, mais tarde, aprimorado como sistema unificado e

homogêneo, de modo a resgatar a responsabilidade estatal, definindo atribuições das
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três esferas de governo, procedimentos de organização dos serviços prestados e

sistemática de financiamento público para a área. Apresenta como suporte os elementos

constitutivos de uma política pública com previsão constitucional e fundamento na

configuração do Estado Democrático de Direito.

A vigência de ambos os modelos encontra-se, em grande parte, fulcrada na

disputa travada acerca do conceito de entidade de assistência social e de entidade

beneficente de assistência social, permeado de imprecisões conceituais, teóricas,

legislativas e jurídicas, devido aos diferentes termos e critérios utilizados em inúmeras

legislações que regulam a matéria. Este fato tem causado embates e disputas, em

especial junto ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e outros órgãos

quando da concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -

CEBAS, posto que autoriza a requisição de exonerações tributárias quanto ao

recolhimento de impostos, como o Imposto de Renda, Imposto de Importação, Imposto

sobre Operações Financeiras, entre outros, e de contribuições sociais, como a cota

patronal para o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Resultante do estudo desenvolvido, houve a explicitação para o âmbito da esfera

pública da discussão dos componentes da gestão pela filantropia, subsidiada pelo

financiamento indireto, ao tempo em que ocorreu a descrição da forma de organização,

de funcionamento e de financiamento da assistência social antes e depois da

implantação do SUAS, culminando com a análise da possibilidade de convergência dos

respectivos  modelos ao Sistema Único de Assistência Social, desde que processados

certos reordenamentos.

Nesta esteira, objetivou-se demonstrar o modo como vem se constituindo a

política de assistência social no Brasil, com centralidade nos formatos de gestão técnica

e financeira, revelando as tensões e os conflitos que a impulsionam na trajetória entre a

filantropia e a política pública, na vertente da sua reconstrução como política

afiançadora de direitos, ainda que penetrada por incursões conservadoras.

O enfretamento das questões relatadas requisita a definição, pelo Estado, de

novos parâmetros de relação com a sociedade civil, estabelecendo os alicerces que

sustentam a complementação das ações das iniciativas não governamentais nas

provisões da política de assistência social na lógica do SUAS, na perspectiva de

consolidação do Estado Democrático de Direito, adotando um padrão social

redistributivo, universal e de qualidade, no âmbito da esfera pública.


