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CAPÍTULO 1

(IN)CONSISTÊNCIAS DA GESTÃO SOCIAL: 
UM CAMPO EM CONSTRUÇÃO

Edgilson Tavares de Araújo

1 INTRODUÇÃO

A gestão, não raras vezes vista como um conformismo ao status quo, o que, 
na sociedade de mercado, significa operar sob a prevalência do capital sobre 
o trabalho, ou uma condição necessária e mesmo vital em todos os tipos 
de organizações, tem sido desconsiderada como um elemento dinâmico 
que envolve pessoas e valores, cujo impacto se estende para além do pro-
cesso de trabalho organizacional em si, implicando repercussões sociais. 
Diferentemente do início do século XX, quando a preocupação central era 
apenas a gerência em si, o controle e a maximização produtiva e dos lucros, 
a gestão tornou-se polissêmica, diante da complexidade dos fenômenos 
socioeconômicos, procurando criar significados cotidianos para a ação 
individual e coletiva. Não se trata apenas do “como fazer gestão”, mas de 
uma busca por respostas, também, ao “por quê e para quê fazer gestão”, 
gerando tensões inquietantes para se compreender sentidos ideológicos e 
práticas das relações sociais. O verbo gerir tornou-se princípio, ganhando 
as mais diversas adjetivações, que invocam, além da lógica empresarial-
-lucrativa, o público, o político e o social.

Indutivamente, a partir de práticas pontuais e cooperações entre 
organizações públicas e privadas em torno da corresponsabilização e 
coprodução do bem público, vão-se criando fundamentos epistemológicos 
para a concepção de gestão social. Com managing de práticas em projetos 
e programas sociais, novos formatos organizacionais (redes, consórcios 
intermunicipais, fóruns, arranjos produtivos locais, incubadoras de 
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empreendimentos solidários etc.) e outros processos mobilizadores da 
sociedade, o arcabouço teórico-metodológico da gestão social vem-se 
estruturando. No campo acadêmico, priorizam-se novas agendas de 
pesquisa e extensão, mesmo sem haver maior precisão quanto aos usos e 
abusos desse novo contorno conceitual, principalmente na área de Admi-
nistração. Num movimento paralelo, o Serviço Social discute – ainda que 
mais timidamente – a gestão social, demandando a profissionalização 
gerencial, valorizando competências técnico-instrumentais e não só 
as atitudinais, traduzidas pela racionalidade substantiva. Tal demanda 
ultrapassa fronteiras ideológicas, adentrando em questões postas por 
uma nova frente no mercado de trabalho, atraindo profissionais oriun-
dos de outros campos, bem como propiciando significativas alterações 
quanto ao gênero nas profissões sociais, isto é, a ultrapassagem da noção 
de prestação de cuidados pela gestão da prestação de cuidados passa a 
atrair mais profissionais do gênero masculino.

A gestão social se institucionalizou (não por acaso) precocemente, 
na transição do século XX para o XXI, frequentemente atrelada aos 
conceitos de sustentabilidade, território e desenvolvimento. A adjeti-
vação proposital ao conceito de gestão apresenta-se como construto 
inovador que denomina e domina, na contemporaneidade, a agenda 
política. A gestão social apresenta-se, portanto, como estratégia polí-
tica dominante, capaz de dar sentido e reconhecimento a experiências 
localizadas “até então dispersas (ou que corriam o risco de dispersão) 
ocupando certo vazio de etiquetagem (labeling) que muitas delas viven-
ciavam” (BOULLOSA; SCHOMMER, 2009, p. 4). 

Junto à supervalorização de práticas híbridas e, por vezes, contraditórias 
(inclusive reconhecidas pelos pesquisadores do próprio campo), percebe-se 
o movimento de modelização da gestão social, que passa de um processo 
a um produto inovador (BOULLOSA; SCHOMMER, 2009), que busca 
caracterizar um gestor do trabalho social capaz de atuar como mediador 
de redes e relações sociais mutáveis e emergentes. Trata-se, aqui, não só de 

pensar a gestão organizacional como mero processo interno de atuação dos 
agentes institucionais, mas de um modo de externalidade das organizações. 
Desse modo, requer competências e qualificações tácitas e específicas, as 
quais, pelo discurso atual, podem ser adquiridas por meio de cursos de 
extensão, especialização, pós-graduação e, mais recentemente, graduação 
tecnológica. Intrinsicamente, aparece uma contradição lógica, já que há um 
descompasso entre a produção de conhecimento e a delimitação prévia e 
modelada de competências requeridas para uma área que, teoricamente, 
buscaria um novo perfil de gestor, voltado para uma racionalidade subs-
tantiva de ordem pública, no sentido amplo e contextual.

Mas, afinal, o que, de fato, vem a ser a gestão social? Um processo 
inovador que, precocemente, se institucionalizou como produto de 
ensino? Um processo inovador no campo das políticas públicas e da 
garantia da cidadania? Quem é e quem pode ser gestor social? Até 
que ponto realmente inclui segmentos de classe que nunca foram 
priorizados nos processos de gestão? Que direção é essa? Criação de 
uma nova categoria profissional ou nova carreira? Quais elementos 
dão consistência/inconsistência à gestão social, e como se apresentam 
no processo de formação de gestores sociais? O que se ensina/aprende 
sobre gestão social? Quais os fundamentos teóricos-conceituais para 
práticas contemporâneas e pontuais sobre aquilo que se designa como 
gestão social? Como se materializam os conceitos e quais suas ambi-
guidades e ambivalências nos processos formativos? Estas são algumas 
das questões que se busca responder nesta reflexão teórica.

O objetivo deste capítulo é trazer uma reflexão teórico-conceitual 
sobre a gestão social, buscando conhecer os elementos que atribuem 
consistência/inconsistência a esse conceito, que emerge, principalmente, 
na América Latina e, em especial, no Brasil. Para tanto, apontam-se 
alguns elementos e caminhos epistemológicos para análise desse con-
ceito, a partir de resultados de uma tese de doutoramento em Serviço 
Social, defendida em 2012 pelo autor deste texto.
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Além desta introdução, faz-se uma ampla revisão bibliográfica, de 
modo multidisciplinar, utilizando-se referências das áreas de Serviço 
Social, Educação, Administração Pública, Sociologia e da própria Gestão 
Social. Busca-se compreender a ascensão e relevância da gestão social, 
identificando-se e comparando-se diferentes concepções epistemoló-
gicas e metodológicas que concebem e fundamentam a gestão social. 
Busca-se, depois, analisar a constituição da Gestão Social enquanto 
campo disciplinar, observado, inclusive, pelo seu estado da arte, que 
parece ser desenvolvido de modo mais explícito na América Latina. 
Por fim, fazem-se algumas considerações finais e apontamentos para 
uma agenda de pesquisa.

2 ASCENSÃO E RELEVÂNCIA DA GESTÃO SOCIAL: ENTRE A 
FLUIDEZ DAS PRÁTICAS E A PRECOCE INSTITUCIONALIZAÇÃO

A partir da década de 1990, a crise hegemônica mundial repercute 
a extensão da precariedade do sistema de proteção social no Bra-
sil, demonstrada por fatores como a dita escassez de recursos para 
atender às crescentes demandas provocadas pelas mazelas sociais, o 
aumento das iniciativas para assegurar a diminuição e a ação provedora/ 
reguladora do Estado e o incentivo para o estabelecimento de “novas” 
relações de parceria com a sociedade civil. Nesse contexto, tornam-se 
latentes as discussões sobre a ampliação do espaço público, democracia 
e cidadania, enfatizando dilemas sobre privatização, publicização, foca-
lização e universalização da política social. Tais tendências são atestadas, 
no Brasil, principalmente, a partir de 1995, com a Reforma Gerencial do 
Estado e o surgimento do Conselho da Comunidade Solidária, espaço 
mediador e articulador entre Estado e sociedade civil, tendo como 
funções precípuas opinar sobre ações governamentais na área social, 
propor novas estratégias, incentivar iniciativas não governamentais e 
promover meios para o fortalecimento do chamado “terceiro setor”.

A gestão social surgiu dentro dos templários universitários, como 
possibilidade inovadora de pesquisa e ensino nas áreas de Adminis-
tração e Serviço Social. Passou-se a trabalhar com releituras de con-
ceitos, valorizando as contemporâneas práticas que buscam inovação 
e mudança social, dando valor a novas estratégias de intervenção para 
o desenvolvimento, de modo que, muitas vezes, não trabalhem com 
análises de elementos estruturais do sistema, não alterem modelos 
produtivos nem modos de distribuição de renda e de universalização 
de direitos.

Clama-se por uma gestão diferenciada, não taylorista, não filan-
trópica ou benemerente, caracterizada pelos princípios e valores ético-
políticos, pela participação e dialogicidade, pela horizontalidade nas 
relações de poder. A gestão passa a ser pensada não apenas enquanto 
modo ou processo, mas pelas suas finalidades e pelos seus objetos, 
implicando alterações e alternativas para gerar mudanças. Novas 
nomenclaturas, releituras e adjetivações diversas rotulam conceitos e 
práticas gerenciais muitas vezes tradicionais, numa tentativa real e, às 
vezes, ufanista de mudança societária. No conjunto dessas preocupa-
ções e no sentido de afirmá-las e distinguir seu significado, a gestão 
com tais perspectivas começa a receber uma adjetivação – social. Essa 
nominação gestão social, ao ser disseminada e, mais do que isso, ao ter 
seus elementos como conteúdo de ensino, vai colocar novas questões. 
A primeira, pode-se inferir, indaga: o social colocado junto ao termo 
gestão é um adjetivo ou uma forma substantiva de entender e tratar a 
gestão organizacional?

O social, enquanto adjetivo, é atribuído às organizações e à gestão, 
às formas de empreendedorismo e às tecnologias, de modo proposital, 
ganhando uma agenda própria nas instituições tipicamente produtoras 
de conhecimento, em especial as universidades, bem como no campo 
político, nas organizações estatais e na sociedade civil, numa tentativa 
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de coprodução do bem público1. A gestão social nasce, portanto, como 
construto inovador que busca vencer a dicotomia do mainstream técnico 
dos que trabalham com os processos econômicos e dos “sonhadores” 
por uma sociedade justa, que buscam transformações e impactos sociais 
e ambientais, soluções para as “deformações das prioridades que nos 
levou aos dramas atuais” (DOWBOR, 2010, p. 3). Clama-se por outro 
mundo possível e, para tanto, por outra concepção e forma necessária 
de gestão do social que consolide a democracia. O cerne da questão é 
que não se pode administrar ou gerir o social seguindo a mesma lógica 
da produção fabril disseminada no século passado pelo taylorismo, pelo 
toyotismo ou pelo moderno just-in-time. Ao se falar em gestão social, 

[...] estamos falando de uma gestão integrada da sociedade, de 
modo que faça sentido. Não estamos nos referindo a gestão dos 
problemas sociais (os pobres) ou ambientais (as árvores), e sim de 
uma forma articulada de organizar o conjunto para que funcione 
(DOWBOR, 2010, p. 4). 

O autor remete, portanto, à ideia de que o social é societário e 
coletivo, e não individual e lucrativo, quando considerando um tipo 
de gestão ao social.

Em se tratando do gerenciamento que tem por objeto o social, 
deve-se atentar para o tipo de gestão2, finalidades, características e 

1 Segundo Schommer et al. (2011, p. 40), com base em diversos autores, “entende-
se coprodução do bem público como estratégia de produção de bens e serviços 
públicos em redes e parcerias, contando com engajamento mútuo de governos 
e cidadãos, individualmente ou em torno de organizações associativas ou 
econômicas. Por meio da coprodução, os cidadãos são ativamente envolvidos na 
produção e na entrega dos bens e serviços públicos, tornando-se corresponsáveis 
pelas políticas públicas”.

2 Cabe ressaltar, para que não haja uma visão idealista, que, por exemplo, no campo 
social, algumas áreas, como a saúde, na atualidade, também podem ser geridas por 
lógicas lucrativas e não por valores ético-sociais, como deveriam.

racionalidades que serão aplicadas. Seria a gestão social uma contra-
posição à lógica taylorista, vista como uma forma mais humanizada 
e compactuada para inovar e promover mudanças, inclusive nas 
relações capital-trabalho? Utopia ou não, trata-se de uma tentativa 
que pode ser inovadora, talvez messiânica, necessária para o desen-
volvimento societário. 

Concebida nesses termos, a gestão social vem-se consolidando 
enquanto campo de práticas, conhecimentos e atuação profissional, 
que, não por acaso, precocemente vem-se institucionalizando 
(BOULLOSA; SCHOMMER, 2008, 2009). Alguns fatores contribuem 
para isso, tais como: o fomento de pesquisas e programas de formação 
por órgãos públicos e agências internacionais; a criação de uma nova 
carreira pública de gestor social, iniciando com o cargo de Analista 
de Políticas Sociais, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; as demandas por capacitação gerencial na 
área pública e por parte das organizações do terceiro setor; as várias 
investigações envolvendo questões sobre a gestão e suas relações 
com participação, democracia, novas formas organizativas e relações 
intersetoriais; entre outros. Assim, progressivamente, têm-se a ascensão 
de programas de formação em nível de extensão, pós-graduação (lato 
e stricto sensu) e graduação (tecnológica e bacharelado), centro de 
pesquisa, publicações, eventos e outras materializações do que se 
designou chamar por gestão social.

O termo gestão social, frequentemente, está atrelado aos conceitos de 
sustentabilidade, território e desenvolvimento. A adjetivação proposital 
ao conceito de gestão surge como construto inovador que denomina 
e domina, na contemporaneidade, o cenário e a agenda política. 
Progressivamente se consolida defendendo um tipo de gestão mais 
humanizada, relacional e interdisciplinar, emergindo como construto 
inovador no âmbito acadêmico das ciências gerenciais. A gestão social 
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apresenta-se, portanto, como estratégia política dominante, capaz de 
dar sentido e reconhecimento a experiências localizadas “até então 
dispersas (ou que corriam o risco de dispersão) ocupando certo vazio 
de etiquetagem (labeling) que muitas delas vivenciavam” (BOULLOSA; 
SCHOMMER, 2009, p. 4). Tem-se, assim, um campo plural de concepções, 
conhecimentos e práticas que gradualmente vem-se consolidando, 
criado para responder às complexas questões e demandas sociais geradas 
desde a implementação do Estado Gerencial, a emergência do chamado 
terceiro setor e a responsabilidade socioambiental das empresas. Trata-se, 
portanto, de um conceito inovador e em construção, que corre o risco 
de passar de processo a produto, perdendo seu foco e características 
inovadoras (BOULLOSA; SCHOMMER, 2008, 2009).

Ao se verificar a evolução dos grupos de pesquisa e eventos sobre 
gestão social, mesmo diante de incertezas e ambiguidades, de fato, ela 
aparece como construto inovador no âmbito acadêmico e gerencial 
capaz de dar sentido a práticas sociais localizadas e pontuais, trazendo 
explicações para as relações intersetoriais (Estado, mercado e socie-
dade civil) e “ocupando um certo vazio de etiquetagem (labeling)” 
(BOULLOSA; SCHOMMER, 2009, p. 2). Isso é comprovado pelo 
grande número de ações promotoras do culto ao símbolo da gestão 
social, enquanto inovação para a “transformação societária”. As novas 
institucionalidades criadas e a releitura de conceitos, numa busca 
interdisciplinar de diálogo e entre diferentes campos do conhecimento 
e práticas sociais, criam um suposto novo campo de atuação e carreira, 
que é do gestor social. Este surge como agente diferenciado do gestor 
público ou privado convencional, sendo responsável pelo planejamento 
e gestão das mudanças com relação à minimização de problemas 
sociais. Tal fenômeno seduz e ganha espaço, inclusive, no campo da 
gestão pública governamental, que cria espaços para carreiras públicas 
nesse sentido (ARAÚJO; BOULLOSA; GLÓRIA, 2010). Como causa 
ou consequência disso, verifica-se a crescente oferta de programas de 

formação de gestores sociais – mestrados profissionais, especializações, 
curso de extensão, cursos livres e, mais recentemente, graduações 
tecnológicas – com vagas amplamente disputadas por pessoas que já 
atuam ou que desejam atuar nesse campo. 

Pelo grande número de ofertas e demanda por formação, pode-se 
perceber como se revela um forte appeal de mercado, de construção do 
conhecimento e ensino-aprendizagem; constituem-se novos grupos de 
opinião, enquanto think tanks, ávidos por novidades, não exatamente 
por inovações, preenchendo um vazio conceitual deixado pelo fenômeno 
do terceiro setor e ocupando um reinteresse pela gestão pública social 
(BOULLOSA; SCHOMMER, 2009). Se, por um lado, do ponto de vista 
da urgência em buscar soluções para as “problemáticas sociais” e pelo 
resgate do “homem público” (SENNETT, 1998), por outro, percebe-se 
que gradativamente a gestão social começa a perder seu caráter inovador 
processual enquanto acolhedora e sistematizadora analítica de experiências 
e práticas de gestão pontuais, ganhando um status de “produto inovador”. 
Nesse sentido, Boullosa e Schommer (2009, p. 2) alertam que a dinâmica 
construtiva da gestão social passa por “um processo de inversão de 
significados, passando de índice a ícone: em lugar de indicar um conjunto 
de experiências que se contrapunha a modelos tradicionais de gestão, passa 
a representar a si mesma”. A precoce modelização e institucionalização 
desse campo gera o risco de criar amarras interpretativas e estruturas 
de problematização para as ações gerenciais do social. A consolidação 
da gestão social enquanto campo epistemológico cria um processo de 
“semiose infinita”, tal como descrito por Charles Peirce. O importante não 
é o signo da gestão social, mas a situação sígnica representada a partir dos 
seus significantes e interpretantes. 
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3 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E ÉTICO-POLÍTICOS DA 
GESTÃO SOCIAL

Cidadania, participação, democracia, justiça social, políticas públicas e 
sociais, responsabilidade socioambiental empresarial, enfrentamento 
da pobreza, novas relações de poder, desenvolvimento sustentável, 
territorialização, entre outros, são temas de pesquisa, formação e intervenção 
dos grupos e núcleos acadêmicos citados. Certamente, os focos dados 
por cada um deles são bastante diferenciados, variando conforme as suas 
experiências locais e expertises que inicialmente guiaram os pesquisadores 
que os instituíram. Diante dos conceitos e tentativas conceituais ambíguas 
sobre o que vem a ser a gestão social, pode-se observar, porém, que há 
neles algo em comum, que remonta a aspectos teóricos clássicos de autores 
que explicam fenômenos ligados à gestão, à burocracia, aos processos 
sociais, ao Estado, às organizações, ao público e ao privado, tais como: 
Alberto Guerreiro Ramos, Mary Parker Follett, Hanah Arendt, Maurício 
Tragtenberg, Jünger Habermas, Antônio Gramsci, entre outros. Esses autores 
se contrapõem aos modelos de gestão empresarial lucrativo, apontando 
alternativas aos modelos de gestão, considerando valores da democracia, 
da valorização do ser humano, da horizontalidade nos relacionamentos e 
nos processos decisórios e do desenvolvimento social.

Além de compreender a gestão social enquanto um campo de 
práticas e conhecimentos em construção, é preciso discutir aspectos 
deontológicos e epistemológicos que fundamentam tal constructo, 
diante das tentativas interdisciplinares de sua análise. Por isso, para 
entender o que distingue conceitualmente e eticamente a gestão social 
da gestão privada e pública, mesmo parecendo ser aparentemente clara 
tal distinção, é importante revisitar aquilo que se entende por gestão e o 
que se entende por social. Assim, talvez se tenha como distinguir para 
que veio e a que se contrapõe a gestão social, o que a diferencia, qual 
tradição que pretende inovar. Fazer tal análise exige, além de tudo, um 
cuidado relacionado à compreensão dos aspectos histórico-culturais 

e ético-políticos que regem tais conceitos, normalmente associando 
a gestão a algo do capitalismo, do conformismo com o sistema, não 
coadunando com a ideia de mudança do social. Daí tem-se uma ambi-
guidade nata da gestão social, gerando, inclusive, certo anacronismo 
necessário àquilo que se determina enquanto nova questão social. 

4 CONCEITOS DE GESTÃO SOCIAL: HIBRIDISMO, 
AMBIVALÊNCIAS, AMBIGUIDADES, 
DIFERENCIAÇÃO OU MAIS DO MESMO?

Com a emergência e proliferação do uso da terminologia gestão social 
na agenda política e midiática, é importante saber o que, de fato, dis-
tingui-la em termos conceituais e práticos. Isso leva a duas tendências: 
primeira, a própria banalização do termo, já que o universo de práticas 
sociais passa a ter um novo contorno, e tudo que não é caracterizado 
como gestão tradicional passa a ser social; segunda, a emergência 
do chamado terceiro setor dando novas configurações nas relações 
entre Estado e sociedade para enfrentamento dos problemas sociais 
(FRANÇA FILHO, 2003, 2008; CANÇADO; TENÓRIO; PEREIRA, 
2011). O sentido do não lucrativo é estendido como campo da gestão 
social, sendo, muitas vezes, confundido com o não mercantil e não 
monetário3. Além de um risco epistemológico, há uma confusão com 
relação às diversas práticas gerenciais e de ação social realizadas por 
organizações públicas e privadas.

O que, de fato, está-se referindo, quando se fala em gestão social? 
Como já salientado, a priori, diante dos termos historicamente postos em 
contraposição, gestão sempre esteve associada a processos e mecanismos 

3 França Filho (2002) traz uma importante discussão sobre a integração entre as 
dimensões econômica e social, destacando três formas de economia (mercantil, 
não mercantil e não monetária) para distinguir os conceitos de terceiro setor, 
economia solidária, economia popular e economia social. 
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de poder nas relações capital-trabalho. A gestão “se tornou a ciência do 
capitalismo, submetida por uma vontade de domínio que se apresenta 
fundamentalmente racional”, afetando não apenas o campo da econo-
mia, mas a sociedade inteira (GAULEJAC, 2007, p. 75). Ocorre que, na 
última década, a gestão, de uma espécie de conformismo ao sistema, 
passou a ser considerada cada vez mais necessária no âmbito do social, 
mesmo para os mais céticos. Ao se tratar de gestão, cujo modo, objeto 
e finalidade é o social, deve-se atentar para que tipo de gerenciamento, 
com quais finalidades, características e racionalidades opera e adota. A 
questão é: em que medida a qualificação da gestão como social altera 
essencialmente a concepção de gestão? (ARAÚJO, 2011). 

Compreende-se que se trata de um conceito em construção, com 
características híbridas, devido à mistura de elementos que o com-
põe, inclusive por se tratar de um vocábulo composto por categorias 
inicialmente antagônicas. Levando-se em conta, também, o caráter 
ambíguo, a gestão social pode ser considerada em dois ou mais sen-
tidos, permitindo a presença do “ou”. O caráter ambivalente, quase 
natural, desse termo, remete à definição de Bauman (1999, p. 9) sobre 
ambivalência: “possibilidade de conferir a um objeto ou evento mais de 
uma categoria é uma desordem específica da linguagem, uma falha da 
função nomeadora (segregadora) que a linguagem deve desempenhar”. 
Isso gera um desconforto pela incapacidade de ler adequadamente a 
situação e optar entre ações alternativas. Porém, a ambivalência não 
é produto da patologia da linguagem ou do discurso, pois decorre 
da necessidade de nomear e classificar, de “postular que o mundo 
consiste em entidades discretas e distintas; depois, que cada entidade 
tem um grupo de entidades similares ou próximas ao qual pertence 
e com as quais conjuntamente se opõem a algumas outras entidades” 
(BAUMAN, 1999, p .11). No caso da gestão social, parece haver um 
direcionamento claro para a sua finalidade, mas não se consegue dis-
tinguir com clareza o que a diferencia em termos paradigmáticos e de 

práticas. Surgem algumas inquietações que levam à finalidade desta 
seção: Qual a pluralidade de concepções sobre gestão social? Quais seus 
fundamentos epistemológicos? Está claro o que de fato classifica-se 
como gestão social? Tudo pode remeter àquilo que se queira anunciar 
por gestão social? 

Pelo exposto até então, pode-se afirmar que toda gestão supõe 
necessariamente uma dimensão social, interacional, relacional, o que, 
a priori, tornaria redundante uma formulação do tipo “gestão social” 
(FRANÇA FILHO, 2003, 2008). O uso da adjetivação “social” implica-
ria a existência de uma gestão não social? O adjetivo “social” pode ser 
entendido, basicamente, como espaço de relações sociais onde todos 
têm direito à fala (GONDIM; FISCHER; MELO, 2006). Pode-se dizer 
que tal adjetivação é proposital, mesmo que redundante e pleonástica, 
a fim de enfatizar o que, muitas vezes, o gestor esquece: “que suas ações 
têm impactos sobre a humanidade” (FISCHER; MELO, 2002, p. 3). 
“Ser social é algo que é feito para e pela sociedade”. Isso deve permear 
todo e qualquer processo de gestão, assim como qualquer ação humana 
(BASTOS, 2001). Logo, as pessoas são colocadas no centro das questões 
relacionadas à gestão (social ou não), instigando a novas indagações: 
O que as pessoas fazem da gestão? O que a gestão faz com as pessoas? 
Como as pessoas vivem na sociedade da gestão? Tais questões podem 
guiar as discussões sobre a gestão social, já que, para tentar respondê-las, 
se faz necessário reconhecer a diversidade de visões de mundo, lógicas, 
valores, formas de comunicação, prioridades ao se viver.

Plasticidade, fluidez e hibridismo aparecem como elementos cons-
titutivos da gestão social. Enquanto modo de gestão, trata-se de uma 
modalidade que pressupõe um humanismo radical, criatividade e 
ética. Enquanto objeto social para lidar com as contingências entre o 
público e o privado na consolidação das democracias, remete a aspectos 
teórico-metodológicos referentes a novos formatos organizacionais e 
novos modos de gerir, evidenciando a solidificação e institucionalização 
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(por vezes, precoce) de um campo epistemológico e ético-político, 
que busca explicar as relações e processos sociais. Tais explicações são 
traduzidas (pelo menos no nível do discurso) a partir de uma visão 
multi ou interdisciplinar da realidade social.

Visto os pressupostos que embasam a lógica da gestão social, apre-
sentam-se e analisam-se alguns conceitos ou caminhos para conceituar, 
propostos por teóricos brasileiros que, em sua maioria, os anunciam 
como algo híbrido, fluído e em construção. 

Faz-se uma síntese desses conceitos no Quadro 14 (anexo), origi-
nalmente proposto por Maia (2005a, 2005b) e aqui adaptado. A partir 
desse modelo de análise teórico-conceitual, elaborado com base nas 
propostas de “análise temática” e “análise das relações” anunciadas por 
Minayo (2004), pode-se examinar diferentes conceitos de autores já 
citados neste texto, buscando analisá-los a partir dos seus:

a)  Valores (axiologia): Princípios referenciais que inspiram e dão 
direção às construções teórico-práticas da gestão social;

b)  Propósitos (teleologia): Finalidades ou intencionalidades para onde 
se quer chegar com a gestão social;

c)  Focos (epistemologia): Referências teóricas que dão sustentação à 
perspectiva explicativa e propositiva da gestão social;

d)  Agentes (ontologia): Pessoas e organizações que protagonizam o 
processo da gestão social;

e)  Locus e metodologia (praxiologia): O loco delimita o território ou o 
campo de viabilização da gestão social. A metodologia constitui-se 

4 Originalmente, o quadro proposto por Maia (2005a) analisa os conceitos de 
Tenório (1998, 2008), Singer (1999), Dowbor (1999), Carvalho (1999) e Fischer 
(2002, 2009). Araújo (2012) acrescentou, ainda, a essa lista, a perspectiva de 
França Filho (2003, 2008), da própria Maia (2005a, 2005b) e de Boullosa e 
Schommer (2008, 2009).

do caminho, das idéias e dos instrumentos balizadores para a 
viabilização da gestão social (MAIA, 2005a, p. 11).

Um dos autores mais citados no campo é Tenório (1998, 2008, p. 
39) que define e revisita o conceito de gestão social como “processo 
gerencial dialógico onde a autoridade decisória é compartilhada entre 
os participantes da ação (ação que possa ocorrer em qualquer tipo de 
sistema social – público, privado ou de organizações não-governa-
mentais)”. O autor faz uma análise a partir das categorias Estado-so-
ciedade, capital-trabalho, gestão estratégica e gestão social, democracia 
deliberativa. A base analítica utilizada é a teoria da racionalidade 
comunicativa de Jürgen Habermas, trazendo o “agir comunicativo” 
como base da gestão social, no sentido de que, por meio do diálogo, 
se amplia a intersubjetividade e se compartilha a autoridade decisória, 
promovendo uma evolução social.

A conceituação de Singer (1999, p. 55) é um pouco menos explí-
cita; porém, enfatiza que esse conceito “abrange uma grande variedade 
de atividades que intervêm na vida social em que a ação individual 
auto-interessada não basta para garantir a satisfação das necessidades 
essenciais da população”. Sendo assim, analisa uma perspectiva ampla 
de análise, abrangendo causas que vão do abandono de crianças às 
questões de capital-trabalho, sendo viabilizada por meio de políticas 
e práticas articuladoras entre diferentes atores públicos e privados. 

Para Dowbor (1999a), por se tratar de um tema recente, carece-se 
de novos paradigmas que articulem a redefinição das relações entre 
o econômico, o social e o político para a transformação da sociedade. 
Nessa articulação, a atividade econômica passa a ser o meio e o bem-
-estar social a finalidade do desenvolvimento. Desse modo, caberia à 
gestão social um novo padrão de articulação entre os diferentes atores 
públicos e privados.
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Gestão social como “gestão das ações sociais públicas [...] gestão das 
demandas e necessidades dos cidadãos” é o conceito dado por Carvalho 
(1999, p. 19). Enfatiza a necessidade de participação da sociedade civil e 
o compartilhamento de responsabilidades para a criação de um welfare 
mix, articulando, complementando e promovendo convergências de 
políticas e programas. Analisa, também, as tensões entre as lógicas da 
eficiência e da equidade, bem como da lógica da tutela ou compaixão 
e a lógica dos direitos.

Fischer (2002) caracteriza a gestão social enquanto “gestão do 
desenvolvimento social”, enquanto campo de relações de poder, con-
flito e aprendizagem. A autora analisa como um espaço “reflexivo das 
práticas e conhecimentos constituídos por múltiplas disciplinas” e um 
“processo de mediação social” entre indivíduos, grupos, organizações, 
coletividades, redes e interorganizações. Enfatiza a necessidade de 
entrelaçamento das dimensões praxiológicas e epistemológicas já acu-
muladas, aponta uma “proposta pré-paradigmática” da gestão social.

França Filho (2003, 2008, p. 12) propõe um conceito de gestão social 
que possa “absorver tanto a dimensão de processo ou meio (como opera 
a gestão), quanto aquela da finalidade (quais os objetivos da gestão)”. 
Enquanto fim (nível macro), aproximar-se-ia da gestão pública, pois 
ambas buscam atender às demandas e necessidades da sociedade. 
Enquanto processo, visto como um meio, busca subordinar as lógicas 
instrumentais [típicas da gestão privada/estratégica] a outras lógicas, 
mais sociais, políticas, culturais ou ecológicas. Para isso, o autor des-
constrói o conceito lógico do que seria uma gestão social, buscando 
compreender a complexidade da problemática da sociedade (nível 
societário) e a modalidade específica de gestão (nível organizacional), 
perpassando a gestão pública, privada e da sociedade civil.

Maia (2005a, 2005b, p. 15) que, pioneiramente, propôs essa análise 
dos diferentes conceitos de gestão social, conclui que a gestão social é

[...] um conjunto de processos sociais com potencial viabilizador 
do desenvolvimento societário emancipatório e transformador. 
É fundada nos valores, práticas e formação da democracia e da 
cidadania, em vista do enfrentamento às expressões da questão 
social, da garantia dos direitos humanos universais e da afirma-
ção dos interesses e espaços públicos como padrões de uma nova 
civilidade (MAIA, 2005a, p. 15).

Para Boullosa e Schommer (2009, p. 1 – grifo das autoras), “a noção 
de gestão social indica e fortalece um novo modelo de relações entre 
Estado e sociedade para o enfrentamento de desafios contemporâneos”. 
As autoras afirmam que a gestão social traz forte presença de valores 
de democracia, participação, justiça, equidade e bem-estar social, sina-
lizando para o processo de coprodução dos bens públicos. As autoras 
afirmam que o termo passou a ser um construto estratégico criado por 
grupos de atores sociais e comunidades de prática para conceituar e con-
textualizar experiências criativas de gestão territorialmente localizada 
e situada entre o Estado, o mercado e a sociedade civil (BOULLOSA; 
SCHOMMER, 2008). Tais experiências, que eram até então dispersas 
ou em risco de dispersão, ganham uma nova etiquetagem (labeling), 
já que ocorre, de um lado, um enfraquecimento das noções de gestão 
participativa, gestão democrática e gestão do terceiro setor e, por 
outro lado, a retomada da gestão pública. Porém, de modo paradoxal, 
a propósito de a gestão social passar a perder seu caráter de “processo 
de inovação”, passando a ser considerada como “produto inovador”, 
gerado, principalmente, pela precoce institucionalização do campo. 

De modo geral, pela análise do Quadro 1 (anexo) algumas noções 
fundamentais da gestão social são explicitadas pelos autores anali-
sados: (a) a forte presença de valores de democracia, participação, 
justiça, equidade e bem-estar social; (b) a dialogicidade, horizonta-
lidade e solidariedades nas relações; e (c) a atuação intersetorial e 
interorganizacional.
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Os valores de democracia, participação, justiça, equidade e bem-es-
tar social levam a crer que se trata de uma gestão mais inclusiva. Essa 
compreensão pressupõe a existência da apartação e exclusão existentes 
nos processos sociais. 

A dialogicidade, a horizontalidade e a solidariedade, explícitas, ou 
não, por todos os autores, como condicionante à gestão social, manifesta 
outro tipo de olhar sobre os processos sociais, nos quais a lógica da 
sociedade prevalece. Remonta ao ideal do poder-com em contraposição 
ao poder-sobre, no qual “nossa contribuição não tem valor, a menos 
que esteja efetivamente relacionada às contribuições de todos os outros 
envolvidos” (FOLLETT, 1973 apud GRAHAM, 1997, p. 25). Para isso, 
é preciso compreender a complexidade organizacional e societal, não 
departamentalizando o pensamento, dicotomizando princípios éticos e 
econômicos, problemas sociais e econômicos, já que existem princípios 
fundamentais a serem aplicados a todas as situações. 

Pode-se perceber similaridades e distinções entre os diferentes 
autores, prevalecendo em todos a noção de uma gestão voltada para 
mudança e inovação dos padrões vigentes, fortalecimento da democracia 
e consolidação da cidadania, enquanto principais valores presentes nos 
conceitos. Pode-se perceber que são elementos estruturantes de todos 
esses, em maior ou menor intensidade para cada um dos autores, os 
ideais de democracia, participação, desenvolvimento, cidadania, bem 
público, governança, formas de intervenção. Assim como identificado 
por Maia (2005b), os valores preponderantes da gestão social são a 
democracia e a cidadania, fundamentados em sua práxis considerando 
a gestão social em contraposição à perspectiva mercantil.

A análise dos propósitos estabelecidos pelos autores revela que estes 
afirmam a gestão social com propósitos voltados às ações (gerenciais, 
sociais públicas), aos processos sociais (conjunto de ações, desenvolvi-
mento social) e ao desenvolvimento social (afirmação, transformação). 
Estes possuem efetiva relação, porém trazem importantes distinções, 

no que diz respeito ao entendimento da gestão social, gestão do social 
e gestão pelo social. A gestão do social trata das ações ou mesmo dos 
processos que reúnem um conjunto de ações, seja na perspectiva gerencial 
(TENÓRIO, 1998), como em torno das políticas públicas (SINGER, 1999) 
ou políticas sociais (CARVALHO, 1999), não explicitando a intervenção 
imediata na complexa trama do desenvolvimento societário, apesar de 
reconhecê-la como importante mediação para o desenvolvimento. Na 
maioria das vezes, configuram ações, projetos e programas executados 
por atores públicos governamentais e não governamentais. A gestão pelo 
social se aproxima da ideia das ações sociais realizadas por empresas 
privadas, organizações não governamentais (ONGs) e organizações do 
terceiro setor, retomando elementos instrumentais, caritativos e filantró-
picos, isto é, fundada nos princípios do doador e não necessariamente 
no cidadão que recebe, o qual é visto de modo passivo. No caso da 
gestão social, configuram-se processos de desenvolvimento societário 
(FISCHER, 2002), transformações nos padrões de desenvolvimento 
(DOWBOR, 1999b), mudanças societárias que promovam emancipação 
(MAIA, 2005a, 2005b) e novos modos de relacionamento intersetorial 
voltados para o enfrentamento das questões sociais contemporâneas.

Carvalho (1999) e Singer (1999) aproximam-se mais da noção da 
gestão social enquanto gerenciamento de ações públicas, no sentido 
lato da gestão de políticas públicas. França Filho (2003, 2008) foca no 
gerenciamento das organizações que atuam diretamente na área social e 
no reconhecimento da finalidade da gestão social, analisando, também, 
a sua natureza. Tenório (1998, 2008), Dowbor (1999a), Fischer (2002), 
Maia (2005a, 2005b) e Boullosa e Schommer (2008, 2009) estariam 
numa vertente abrangente, porém não menos híbrida, da gestão social 
como um campo de ação voltado para a gestão de ações promotoras de 
mudanças sociais (incluindo aquelas do desenvolvimento), para ações 
interorganizacionais e intersetoriais e ampliação do espaço público. 
Esta última parece ser, portanto, uma tendência, porém alertando 
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que se trata de um conceito em construção (in progress), com muitas 
ambiguidades, ambivalências e paradoxos. Portanto, um construto 
passível de desconstruções, (in)consistências e desvirtuamentos, sendo 
analisado neste estudo. Maia (2005b) afirma que, pela análise, pode-se 
compreender que o construto é fundado na contra-hegemonia do pro-
jeto societário cidadão, e já se constitui como sua “superação” (CURY, 
2002) e como “um processo social de desenvolvimento ou conjunto de 
processos sociais viabilizador do desenvolvimento societário” (MAIA, 
2005b, p. 77). 

Pode-se afirmar, portanto, que não há uma interpretação unívoca 
do conceito de gestão social. Pelo menos, além dos enunciados nos 
conceitos analisados, é o que frequentemente se ouve nos congressos, 
encontros e cursos de gestão social, dentre os que a estudam e/ou 
entre os que a praticam. Compartilha-se da afirmação de Boullosa e 
Schommer (2008, 2009), de que se trata de um conceito em formação, 
um conceito in progress. A gestão social teria, portanto, múltiplas pos-
sibilidades interpretativas. 

Ao se analisar os focos dos construtos teóricos, pode-se afirmar 
que gestão social é um conceito interdisciplinar por natureza, porém, 
em alguns casos, predomina a visão das ciências gerenciais, o que 
se justifica pela ascensão do conceito nas escolas de Administração 
de Empresas e Administração Pública. O conceito de Maia (2005a, 
2005b) é o que traz uma visão mais voltada para as Ciências Sociais 
numa perspectiva mais ampla. Também se percebe uma ampliação 
dos referenciais que apontam a gestão social como campo de atua-
ção e processo de mudança. Nesse sentido, aponta para uma virada 
paradigmática questionando leis, conceitos, valores, regras e critérios 
até então afirmados no mundo da gestão. Giannella e Moura (2009) 
propõem uma virada paradigmática, defendendo a necessidade de uma 
abordagem pós-positivista da gestão, priorizando a dialogicidade, a 
horizontalidade e a solidariedade nas relações. 

Os loci e agentes que viabilizam a gestão social apontam para 
organizações públicas e privadas, além de alguns autores centrarem nas 
políticas públicas e na participação ativa dos cidadãos. Valorizam-se 
as organizações que atuam em redes (interorganizações), as relações 
intersetoriais e o local. Esses campos introduzem a perspectiva da 
necessária pactuação entre as dimensões e agentes sociais, políticos e 
econômicos (DOWBOR, 1999a). Percebe-se uma afirmação da gestão 
social enquanto mecanismo de ampliação do espaço público, bem como 
o espaço público sendo ampliado pela gestão social (MAIA, 2005b; 
BOULLOSA; SCHOMMER, 2008, 2009), uma vez que se pretende 
realizar a coprodução dos bens públicos.

Com relação à atuação intersetorial e interorganizacional, o campo 
da gestão social é um híbrido de componentes, oriundo do Estado, 
mercado e sociedade civil. A ação intersetorial propiciada pela gestão 
social traz, portanto, uma nova lógica de superação da fragmentação 
das políticas, considerando o cidadão em sua totalidade, já que esta-
belece novas relações sociais (JUNQUEIRA, 2004, 2008). A gestão 
social é, portanto, mediadora e articuladora de processos interseto-
riais voltados para o desenvolvimento e superação da exclusão. Logo, 
ocorre como gestão das interorganizações, ou seja, organizações que 
trabalham juntas ou interorganizadas, cuja principal característica é a 
hibridização e a complexidade. As interorganizações são constituídas 
por organizações diferenciadas, conectadas por propósitos comuns e 
integradas, resultando (ou não) em novas formas organizacionais, tais 
como: fóruns, conselhos, redes, consórcios, arranjos produtivos etc. A 
associação se faz pela complementaridade – portanto, pela busca do 
diferente que possa cooperar para se atingir um resultado, exigindo, 
dessa forma, modos diferenciados de gestão nessa perspectiva de 
ampliação de espaços públicos sociais (FISCHER, 2002).

As metodologias apontadas, no Quadro 1 (anexo), como caminhos 
para a gestão social, apesar de trazerem uma riqueza em termos de 
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pressupostos, estratégias e ferramentas, indicando para os processos 
sociais e mediações (TENÓRIO, 1998, 2008; FISCHER, 2002; MAIA, 
2005b; BOULLOSA; SCHOMMER, 2009), talvez sejam o marco analítico 
que mereça maior cuidado, no que diz respeito às possíveis inconsistências 
e ambiguidades que podem existir. Cabe aqui salientar que as diferentes 
formas de atuação e intervenção existentes no âmbito da gestão social 
prioriza processos sociais amplamente participativos, como, também, 
pode apontar para estratégias de mercado cujo risco de manipulação 
do social é bastante elevado. 

Pela decomposição dos conceitos e nortes conceituais da gestão 
social apresentados, pode-se concluir que a gestão social é um espaço de 
interação, uma possibilidade de ampliação do espaço público, a gestão 
enquanto elemento mediador das relações que nela se estabelecem. 

5 CAMPO DA GESTÃO SOCIAL

Pelas características apresentadas até então e pela multiplicidade e polis-
semia conceitual, a gestão social constitui um campo, como cunhado 
por Bourdieu (1989, 2004), em analogia à noção de campo gravitacio-
nal, sendo útil para colocar a perspectiva das posições, das relações, 
dos discursos e da lógica e sentido que guiam a ação dos sujeitos ao 
interior de cada âmbito de atuação. Ou seja, a ideia de campo trata de 
um espaço social estruturado de posições e interações objetivas, cujas 
propriedades podem ser analisadas independentemente dos agentes 
que nela participem, centradas na produção, distribuição e apropriação 
de um capital que, neste caso, trata-se de um capital social, simbólico e 
intelectual. Na teoria dos campos, Bourdieu (1989, 2004) faz referência 
aos sujeitos individuais, porém, no caso da gestão social, aqui se refere 
aos sujeitos coletivos, em espaços dialógicos, inclusive no sentido de 
esse conceito ser instituinte e não instituído. 

Não se teve aqui apenas a necessidade de precisar um conceito de 
gestão social, inclusive porque se está falando sobre algo inerente às 
Ciências Sociais, mas de discutir a natureza desse campo. Mais do que 
tentar definir precisamente se a gestão social é um modo específico de 
gestão, uma finalidade da gestão, uma gestão cujo objeto é o social, tra-
tou-se de conhecer a pluralidade conceitual existente, analisando suas 
possíveis consistências e inconsistências, suas ambiguidades e ambiva-
lências. Isso será confrontado mais adiante, com as análises realizadas 
a partir da pesquisa de campo com os docentes e discentes de cursos 
de formação nessa área. 

A Figura 1, usando a imagem do funil, enquanto uma boa metáfora 
para definir o campo da gestão social e suas possíveis vertentes concei-
tuais, mostra que num mix liquidificado de conceitos envolvendo as 
discussões sobre coprodução do bem público e relações intersetorias, 
cidadania e participação, desenvolvimento socioterritorial por meio de 
suas diversas formas de intervenção, gera-se a noção de gestão social. 
Esta pode remeter a três vertentes conceituais e não excludentes: geren-
ciamento de organizações que atuam na área social, gerenciamento de 
ações públicas sociais e campo de atuação. Desse modo, a gestão social 
é definida pelo seu modo, finalidade e objeto, ao mesmo tempo. 

Pode-se afirmar que os conceitos de Tenório (1998, 2008) e França 
Filho (2003, 2008) enquadram-se na vertente gerenciamento das orga-
nizações que atuam na área social. Na compreensão do gerenciamento 
das ações públicas, pode-se destacar as ideias de Carvalho (1999) e 
Singer (1999). Quanto à gestão como campo da ação interorganiza-
cional para o desenvolvimento, é traduzida nos conceitos de Fischer 
(2002), Dowbor (1999a) e França Filho (2008), ao enfatizarem a gestão 
enquanto finalidade.
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Figura 1 – Vertentes conceituais e analíticas da gestão social
Fonte: Araújo (2012).

Diante da polissemia e das ambiguidades dos conceitos de gestão 
social, bem como de algumas práticas paradoxais, cada vez mais se 
consolida um símbolo de inovação e status para o trabalho social, 
uma nova etiquetagem (labeling), que corre o risco de se tornar apenas 
etiqueta, no sentido de ser uma “pequena ética”.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tese aqui defendida é que existem (in)consistências nas plurais concep-
ções de gestão social que são manifestadas nos processos de formação, 
influenciando discursos e práticas dos gestores sociais, eminentemente 

voltados para a ampliação do público e defesa dos direitos de cidadania, 
porém prevalecendo, também, lógicas e ideologias ambíguas e ambi-
valentes voltadas para o privado e para a instrumentalidade gerencial. 
Pode-se, ainda, afirmar que se ensina o que não se sabe muito bem o 
que é, confirmando a hipótese da precoce institucionalização da gestão 
social, tratada como um conceito in progress. Considerando-se esse 
caráter processual e tal precocidade, vivencia-se, ao mesmo tempo, 
ambiguidades (posicionamentos em mais de um sentido e, por con-
sequência, alguns equívocos – “ou/ou”) e ambivalências (permite a 
experimentação de práticas, conceitos, valores e sentimentos opostos 
concomitantemente – “e/e”) que são manifestadas nos processos de 
formação de gestores sociais.

A popularização do termo e das “novidades” a ele atreladas começa 
a extrapolar o universo acadêmico, sendo incorporada nos discursos 
e agendas políticas de gestores públicos, empresários, representantes 
de movimentos sociais e ONGs. Trata-se, inclusive, de uma exigência 
não só pela eficácia da política social, mas pela eficiência de como é 
gerida. A presença do social em todas as áreas com vistas à equidade 
e medidas includentes das minorias, bem como o modo de gestão que 
alia formas mais democráticas e participativas à qualidade do resultado, 
são tônicas da gestão social (SPOSATI, 2002). 

De modo precoce, às vezes prematuro, criaram-se novas institu-
cionalidades, fundando diferentes grupos e centros de pesquisa, numa 
tentativa de diálogo entre a gestão e outros campos do conhecimento. 

Como invento pós-moderno, a gestão social nasceu a partir da 
complexidade dos fenômenos sociais, ressonando de modo polissêmico 
e configurando um campo de saber com tendências interdisciplinares 
(CAMPOS, 2007). É uma concepção que se dissemina mais neste 
terceiro milênio, embora sua referência inicial seja das duas últimas 
décadas do século XX.
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consolida um símbolo de inovação e status para o trabalho social, 
uma nova etiquetagem (labeling), que corre o risco de se tornar apenas 
etiqueta, no sentido de ser uma “pequena ética”.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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ções de gestão social que são manifestadas nos processos de formação, 
influenciando discursos e práticas dos gestores sociais, eminentemente 

voltados para a ampliação do público e defesa dos direitos de cidadania, 
porém prevalecendo, também, lógicas e ideologias ambíguas e ambi-
valentes voltadas para o privado e para a instrumentalidade gerencial. 
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sequência, alguns equívocos – “ou/ou”) e ambivalências (permite a 
experimentação de práticas, conceitos, valores e sentimentos opostos 
concomitantemente – “e/e”) que são manifestadas nos processos de 
formação de gestores sociais.

A popularização do termo e das “novidades” a ele atreladas começa 
a extrapolar o universo acadêmico, sendo incorporada nos discursos 
e agendas políticas de gestores públicos, empresários, representantes 
de movimentos sociais e ONGs. Trata-se, inclusive, de uma exigência 
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alia formas mais democráticas e participativas à qualidade do resultado, 
são tônicas da gestão social (SPOSATI, 2002). 

De modo precoce, às vezes prematuro, criaram-se novas institu-
cionalidades, fundando diferentes grupos e centros de pesquisa, numa 
tentativa de diálogo entre a gestão e outros campos do conhecimento. 

Como invento pós-moderno, a gestão social nasceu a partir da 
complexidade dos fenômenos sociais, ressonando de modo polissêmico 
e configurando um campo de saber com tendências interdisciplinares 
(CAMPOS, 2007). É uma concepção que se dissemina mais neste 
terceiro milênio, embora sua referência inicial seja das duas últimas 
décadas do século XX.
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Em seu sentido prático, a gestão social apresenta-se como projeto 
alternativo, menos ambicioso que os projetos revolucionários da 
década de 1970, mas animado pelo mesmo desejo de rejeição, esfor-
çando-se para experimentar novas práticas que sejam réplicas válidas 
em relação às práticas sociais existentes. Todavia, essa alteratividade 
contém a possibilidade de ocorrer, no campo institucional já posto, o 
que não se colocava nos projetos da referida década. Essa condição 
alternativa e alterativa pode levar a um caráter efêmero, sendo realista 
no que denuncia, mas utópica quanto ao que se propõe. Como projeto 
autogestionário, visa uma transformação radical na sociedade, de suas 
estruturas, dos comportamentos e das representações. “É um projeto 
cultural que pretende modificar relações hierárquicas e impessoais 
geradas pelos sistemas burocráticos” (BOUTINET, 2002, p. 114). Parece 
muito mais utópico, pois “não quer nada menos que mudar a vida”. 
As escolhas são feitas em função de uma concepção do homem e da 
sociedade: “concepção idealizada de tendência irenista”.

O construto gestão social nos processos de formação na graduação 
e pós-graduação vem, muitas vezes, criando jargões e neologismos 
enquanto releituras de um possível modo de gestão que se pretende 
antitaylorista, antiutilitarista e antiburocrático, correndo o risco de 
torná-lo banal ou mesmo mais um modismo gerencial. Ao que indica, 
trata-se de um conceito que se desterritorializa, com fluidez, entre a 
prática e a teoria, sendo que, para boa parte de seus praticantes, é na 
prática da gestão social que ocorre e se produz sua concepção.

Os saberes produzidos no campo da gestão social nascem de pro-
cessos indutivos de práticas gestionárias participativas, horizontais, 
dialógicas e democráticas, que podem ser desenvolvidas em diferentes 
tipos de organização. A fronteira para suas aplicações é definida pelo 
caráter de expansão da esfera pública e da coprodução do bem público. 

Interessante notar que as ambivalências do campo conceitual são 
utilizadas de modo estratégico, com o objetivo de acolher múltiplos 

olhares e contribuições dos atores dos processos de formação, sem 
impor uma única concepção. 

A pluralidade do conceito de gestão social remete à necessidade 
de um posicionamento intercultural, já que ela se apresenta como um 
espaço polissêmico e polifônico de vozes diversas que requerem ser 
escutadas, recuperadas e interpretadas frente aos distintos âmbitos 
de poder (MORO, 2005). O desafio da redistribuição do poder como 
uma condição fundamental para produzir conhecimento e mudanças 
sociais apresenta-se como condicionante nos processos de formação. 
Assim, abre-se espaço para diferentes alternativas de divisão de poder. 

Os conceitos unívocos e plurais que estabelecem o lugar da gestão 
social nos processos de formação aparecem marcados por uma tensão 
entre um tratamento meramente técnico ou meramente ideológico 
e as aporias trazidas por um conhecimento in progress. Desse modo, 
a gestão social pode ser definida pela própria imprecisão conceitual, 
pela finalidade, pelo modo de gerir, pelo objeto ou pelo próprio 
campo que configura. 

Enfim, confirma-se a tese aqui defendida de que existem (in)con-
sistências nas plurais concepções de gestão social que são manifestadas 
nos processos de formação, influenciando discursos e práticas dos 
gestores sociais, eminentemente voltados para a ampliação do público 
e defesa dos direitos de cidadania, porém prevalecendo lógicas e ideo-
logias ambíguas e ambivalentes. Muitas vezes são voltadas para as 
lógicas do privado e para a instrumentalidade gerencial, caminhando 
para lógicas de ampliação da esfera pública e de racionalidades subs-
tantivas. Pode-se afirmar que, sobre o tema gestão social, se ensina o 
que não se sabe muito bem, confirmando a hipótese de quão precoce 
se deu e vem se dando a institucionalização desse campo. Trata-se de 
um caminho, ao que indica, felizmente irreversível, com caminhantes 
diversos, no qual “caminante no hay camino, se hace camino al andar”, 
como poeticamente ensina António Machado.
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(1998, 2008) SINGER (1999) CARVALHO 

(1999)
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(1999a)

VA
LO

RE
S

Democracia 
deliberativa.

Cidadania.

Participação.

Respeito às 
diferenças.

Democracia.

Trabalho.

Responsabilidade 
pública.

Solidariedade.

Direitos de 
cidadania. 
Equidade.

Corresponsabili-
zação. 

Profissionalismo.

Justiça. Bem-
-estar social. 
Desenvolvi-
mento humano. 
Democracia.

PR
O

PÓ
SI

TO
S

Implementar 
ações 
gerenciais 
por meio de 
processos 
sociais 
dialógicos que 
garantam a 
democracia e 
cidadania.

Desenvolver 
ações para 
enfrentamento 
das problemáticas 
sociais a partir do 
trabalho e renda.

Realizar ações 
sociais públicas 
para atender 
as demandas e 
necessidades dos 
cidadãos.

Transformar 
o padrão de 
desenvolvimento 
societário, 
tendo a 
atividade 
econômica 
como meio 
e bem-estar 
social como 
fim. Integrar 
o social, 
econômico e 
político.

FO
C

O
S
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Pública e 
Privada.
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Política.

Ciências 
Sociais.
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I

Organizações 
governamen-
tais.

Sociedade 
civil.

Políticas pú-
blicas.

Políticas 
econômicas e 
sociais.

Governo/Estado.

Organizações de 
trabalhadores.

Projetos, 
programas e 
políticas sociais.

Redes.

Sociedade civil.

Políticas 
públicas 
integradas.

Organizações 
estatais, 
empresariais e 
da sociedade 
civil.

A
G

EN
TE

S

Agentes 
públicos do 
Estado e da 
sociedade 
civil.

Cidadãos.

Organizações 
populares.

Cooperativas.

Empreendimentos 
solidários.

Universidades.

Governos.

Sociedade civil.

Estado/
governos.

População 
usuária de 
serviços sociais.

Cidadãos.

Empresários.

Gestores 
públicos e de 
ONGs.

Sindicatos.

Universidades.

Cidadãos.

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

S

Processos 
sociais.

Articulações 
entre atores.

Técnicas de 
gestão.

Economia 
solidária.

Novas formas 
produtivas/
econômicas.

Estratégias 
autogestionárias.

Políticas públicas.

Gestão em rede.

Empoderamento.

Parcerias.

Políticas 
públicas.

Controle social.

Programas e 
projetos.

Governança.

Transparência.

Governança.

Empoderamen-
to.

Políticas inte-
gradas.

Articulações 
intersetoriais.
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meio, um modus 
operandi de gestão 
que perpassa 
vários de tipos 
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Conjunto de 
processos 
sociais com 
potencial 
viabilizador 
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Novo modelo 
de relações 
entre Estado 
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para o en-
frentamento 
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neos.
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O
S
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organizacional).
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Psicologia 
Social.
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senvolvimento.

Proposta pré-pa-
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Pública e Privada.
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Política.
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Pública.
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Sociais.
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Proposta pré-pa-
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Pública.

Administra-
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6160

LO
C

I

Poder local.

Organizações 
públicas e 
privadas.

Interorganizações.

Redes.

Organizações 
públicas.

Empresas.

Organizações da 
sociedade civil.

Espaço 
Público.

Organizações 
e interor-
ganizações 
envolvendo 
o público e o 
privado.

Espaço pú-
blico.

A
G

EN
TE

S

Indivíduos, 
grupos, 
coletividades.

Estado, mercado 
e sociedade civil.

Universidades.

Estado, mercado e 
sociedade civil.

Estado e 
sociedade 
civil.

Estado, 
mercado e 
sociedade 
civil.

Gestores 
sociais.

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

S

Processos sociais 
de mediação.

Governança.

Articulações 
intersetoriais.

Descentralização.

Planos de 
desenvolvimento.

Organizações de

Aprendizagem.

Articulações 
intersetoriais.

Metodologias 
específicas de 
gestão.

Novas formas 
produtivas/ 
econômicas.

Processos 
sociais de 
mediações.

Mediações.

Articulações.

Coprodução 
dos bens 
públicos.

Fonte: adaptado de Araújo (2012, p. 72) e Maia (2005b). 

Quadro 1 – Análise conceitual dos conceitos/concepções de gestão social 
(conclusão)

CAPÍTULO 2

GESTÃO SOCIAL E SUAS 
PERSPECTIVAS CONCEITUAIS

Arrilton Carlos de Brito Filho
Nestor Gomes Duarte Junior
Elisabete Stradiotto Siqueira

Valdemar Siqueira Filho

1 INTRODUÇÃO 

A dimensão social do desenvolvimento está deixando o papel de mero 
complemento das atividades produtivas, limitada a uma dimensão 
humanitária externa aos processos econômicos, para se transformar 
em um dos componentes essenciais do conjunto da reprodução das 
atividades produtivas (DOWBOR, 1999).

Ainda de acordo com Dowbor (1999), essa transformação é pro-
funda, sendo que, no decorrer do século XX, transpomos uma visão 
filantrópica, de generosidade assistencial, de caridade, de um tipo de 
bálsamo tranquilizador das consciências capitalistas, para o entendi-
mento de que a área social se tornou fundamental para as próprias 
atividades econômicas. As áreas sociais são capilares e interligadas, e 
seu dimensionamento vai da amplitude da macro em políticas gerais 
e atingem o micro, ou seja, as particularidades dos indivíduos com 
necessidades muito diferenciadas, não existe uma padronização pos-
sível que permita a formulação de procedimentos, é uma paradigma 
de gestão ainda não desenvolvido.

É latente na academia a busca de alternativas teóricas no campo da 
Administração que incorporem a dimensão sociocultural (CANSADO, 
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2011). O debate sobre uma alternativa às formas predominantes de 
gestão data, no Brasil, desde a década de 1990, quando as tendências 
neoliberais se fortaleceram na proposição de um Estado mínimo, que 
deixou de tratar das políticas públicas para a emancipação da socie-
dade e restringiu-se a constituir-se como instrumento de regulação do 
mercado (TENÓRIO, 2015).

Foi nesse cenário que se construiu o conceito de gestão social, que, 
de acordo com França Filho (2008), reside numa inovação considerável 
para a disciplina administrativa, pois busca compreender uma forma 
de gestão que não se orienta, a priori, unicamente por uma finalidade 
econômica, questionando, assim, uma perspectiva importante do 
arcabouço teórico da Administração. Trata-se de uma mudança de 
perspectiva da Administração, que deixa de ter como eixo norteador 
a preponderância da dimensão econômica. 

As tendências recentes de gestão social nos obrigam a repensar 
formas de organização social, a redefinir a relação entre o polí-
tico, o econômico e o social, a desenvolver pesquisas cruzando 
as diversas disciplinas, a escutar de forma sistemática os atores 
estatais, empresariais e comunitários. Trata-se hoje, realmente, de 
um universo em construção (DOWBOR, 1999, p. 40).

A gestão social é uma categoria que não caminha de forma conver-
gente pelas suas variadas correntes de estudo. Segundo Fuchs (2011), 
na atualidade, o tema emerge num cenário permeado por conflito e 
discrepância – nacional e internacional.

A expressão gestão social tem sido usada correntemente na atua-
lidade para identificar as mais variadas práticas sociais de diferentes 
atores, não somente governamentais, mas, acima de tudo, de organiza-
ções não governamentais. Essa ascensão súbita indica duas tendências: 
a primeira, trata da própria banalização do tema, pois tudo que não é 
gestão tradicional passa a ser visto como gestão social. A segunda parte 

de uma constatação: a maior visibilidade da temática está ligada ao 
crescimento do debate sobre o terceiro setor5 (FRANÇA FILHO, 2008).

Tenório (2008a, 2008b) entende a gestão social como o processo 
gerencial dialógico em que a autoridade decisória é partilhada entre os 
participantes da ação, podendo ocorrer em qualquer tipo de sistema 
social, seja ele público, privado ou terceiro setor. O adjetivo social, 
qualificando o substantivo gestão, será compreendido como espaço 
privilegiado de interação social que possibilita a todos o direito de 
opinião, sem coação.

Considerando-se o cenário apresentado, serão discutidas, neste 
capítulo, as diferentes concepções e entendimentos acerca da categoria 
“gestão social”, utilizando-se, para tanto, de estudo bibliográfico com base 
em Carvalho (1999), Dowbor (1999), Singer (1999), Tenório (2008a, 
2008b, 2009), França Filho (2008) e Gondim, Fischer e Melo (2006), 
por consolidarem-se, a partir de pesquisas na área, em referências bási-
cas para dialogar sobre o assunto (PERES JUNIOR; PEREIRA, 2014).

2 GESTÃO SOCIAL E SUAS CORRENTES CONCEITUAIS 

A gestão social é uma temática que se desenvolveu e se consolidou 
fortemente nas últimas duas décadas, contudo, não apresenta, ainda, 
um consenso sobre seu conceito, de modo que ela tem se solidificado 
na prática, sem ter gerado um entendimento unificado a respeito do 
que representa. Portanto, pode-se dizer que é uma temática que tem se 
ampliado à revelia de um consenso acadêmico (PINHO, 2009).

5 Para fins deste estudo, entende-se o terceiro setor como um espaço marcado 
por uma diversidade de atores e formas de organização, de participação e 
experimentação de novas formas de pensar e agir sobre a realidade social, 
rompendo com a dicotomia entre público e privado, na qual o público era 
sinônimo de estatal e o privado de empresarial, ocasionando o surgimento de 
uma esfera pública não estatal e de iniciativas privadas com sentido público 
(CARDOSO, 2005).
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A bibliografia sobre o tema não fornece informações precisas sobre 
sua origem. No entanto, Tenório (2009, p. 58) apresenta alguns elementos 
que fornecem pistas sobre o entendimento de como se fez evidenciar 
socialmente o termo, assim afirmando:

A preocupação com o entendimento do tema tem início em 1992 
quando no Seminário Iberoamericano de Desarrollo de Profesores 
en Gerencia Social, apresentei o trabalho “Gestión social: una ex-
periencia de enseñanza e investigación”, práticas que desde 1989 
vinha desenvolvendo com a Cáritas Arquidiocesana do Rio de 
Janeiro [...] Convém observar que o conceito de gestão social com 
o qual manejava até este seminário de Santa Cruz de la Sierra, era 
um conceito restrito a questões relacionadas ao que posteriormente 
convencionou-se chamar de terceiro setor. Portanto, muito mais 
voltado à extensão universitária do que o significado pretendido 
atualmente, de uma gestão concertada entre os diversos atores da 
sociedade. O seminário na Bolívia despertou outras perspectivas 
a partir dos debates que ali ocorreram. Em 1993 foi publicado o 
livro Pobreza: un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel 
mundial compilado por Bernardo Kliksberg. Provavelmente tendo 
sido este o primeiro texto na América Latina que procurava tratar 
de forma sistematizada o tema gestão social.

Cavalcanti e Nogueira (2006 apud PERES JUNIOR; PEREIRA, 
2014, p. 231) identificaram quatro grupos de autores que tratam o tema:

1. corrente derivada da teoria crítica frankfurtena, na qual se des-
tacam os trabalhos de Fernando Guilherme Tenório, da EBAPE/
FGV e de Genauto Carvalho de França Filho, da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA);

2. aquela baseada na noção de gestão do desenvolvimento social 
conduzido por interorganizações, desenvolvida pela Prof.ª Tânia 
Maria Diederichs Fischer, coordenadora do Centro Interdisciplinar 

de Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS), da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA);

3. abordagem centrada nos conceitos de administração pública 
societal, de Ana Paula Paes de Paula (UFMG);

4. abordagem puquiana, que recebe esse nome tendo em vista a 
origem e/ou local de atuação de seus autores – a Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (PUC/SP) –, na qual se destacam os 
textos de Ladislau Dowbor e os livros Gestão social: uma questão 
em debate (RICO; RAICHELLIS, 1999) e Gestão social, estratégias 
e parcerias: redescobrindo a essência da administração brasileira 
de comunidades para o Terceiro Setor.

Entre essas correntes, é possível identificar algumas convergências, 
como os conceitos de racionalidade substantiva como uma possibili-
dade de romper com a preponderância do econômico sobre o social, a 
análise dos movimentos sociais e das formas concretas de participação. 
Por outro lado, Peres Junior e Pereira (2014) identificam duas vertentes 
de discussão: uma voltada para a gestão pública societal e outra que 
analisa a ação gerencial dialógica como elemento diferencial nos sis-
temas sociais públicos, privados e do terceiro setor. 

Este estudo se detém em duas tendências do entendimento acerca 
do termo, que transitam entre a vinculação da categoria às práticas 
autônomas dos indivíduos no cotidiano social, entre eles, organizações 
do terceiro setor e cidadãos comuns, e aquela relacionada a um deter-
minado modelo administrativo para as instâncias públicas e privadas.

Dowbor (1999, p. 36-40) credita à gestão social a transformação 
da sociedade, na qual “a atividade econômica é um meio, o bem-estar 
social é o fim ”. Deste modo, indica a necessidade da definição e cons-
trução dos paradigmas organizacionais da gestão social, a partir do 
reestabelecimento da “relação entre o político, o econômico, e o social, 
a desenvolver pesquisas cruzando as diversas disciplinas, a escutar de 
forma sistêmica os autores estatais, empresariais e comunitários”. O 
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autor propõe a necessidade de se construir pontes entre o discurso 
econômico técnico, preocupado com taxas de juros, produto interno 
bruto (PIB), juros, câmbio, que ele denomina de cinismo pragmático, 
e o idealismo ingênuo, centrado nas tragédias humanas (DOWBOR, 
2013). As cisões entre o social e o econômico não podem ser simplifi-
cadas, tampouco a primazia do econômico sobre o social:

Um estudo do IPEA comprova esta visão, ao analisar a “causalidade 
econômica” gerada pelas políticas sociais. Assim o aumento de 1% 
do PIB em investimentos na educação, gera um impacto de 1,85% 
como multiplicador do PIB, e de 1,67% na renda das famílias. O 
Programa Bolsa Familia gera um multiplicador do PIB de 1,44%, 
e um multiplicador de 2,25% de renda das famílias. O pagamento 
de juros sobre a dívida pública, em contrapartida, gera um impacto 
negativo, de 0,71% para o PIB (DOWBOR, 2013, p. 6).

Portanto, a área social é parte integrante do desenvolvimento, e 
o equilíbrio entre as dimensões produtivas e sociais é fundamental 
para o sucesso econômico de qualquer pais. A gestão social ocupa 
esse espaço de articulação de construir uma lógica de gestão capaz de 
viabilizar essas pontes.

Para Carvalho (1999, p. 19), trata-se da gestão das ações sociais públicas.  
“A gestão do social é, em realidade, a gestão das demandas e necessidades 
dos cidadãos. A política social, os programas sociais, os projetos são 
canais e respostas a essas necessidades e demandas.” Para ela, a gestão 
social tem a missão, para com a sociedade e os cidadãos, de garantir, 
mediante as políticas e programas públicos, acesso pleno aos bens, ser-
viços e riquezas societárias, necessitando ser estratégica e consequente.

Contudo, Carvalho (2015) alerta que as políticas sociais devem 
orientar-se por uma perspectiva de autonomia e emancipação. A autora 
faz uma crítica às políticas distributivas, que inseriram a população 

em uma lógica de consumo, deixando em um segundo plano a busca 
pela igualdade de acesso.

A cidadania de todos, como conquista civilizatória, mantém-se 
na pauta das lutas políticas; é que as desigualdades sociais não 
desapareceram e continuam a ser a expressão mais concreta da 
permanente tensão e presença do grau de destituição de direitos 
existentes no pais (CARVALHO, 2015, p. 42).

A transferência de recursos em detrimento a um Estado de Bem-
-Estar Social, não estaria orientado pela lógica da gestão social.

Como se percebe na visão da autora, a gestão social está vinculada 
estritamente à gestão das políticas públicas visando à resolução de 
problemas sociais, aplicando-se no âmbito da estrutura estatal com 
uma lógica pensada a partir dos princípios da gestão social.

Singer (1999) faz uma abordagem similar à de Carvalho (1999), 
quando coloca que a gestão social engloba uma grande diversidade de 
atividades que intervêm em áreas da vida social em que a ação indi-
vidual autointeressada não é suficiente para assegurar a satisfação das 
necessidades essenciais da população. Essas áreas são bastante variadas, 
indo desde o abandono de uma criança e de idosos por parte dos fami-
liares, passando pela falta de abrigo para indigentes e enfermos físicos 
ou mentais, até o afastamento temporário ou permanente da produção 
social de pessoas aptas ao trabalho e necessitadas de renda. Ou seja, a 
complementaridade da ação estatal, aonde essa ação autointeressada não 
consegue chegar, cumpre o papel de assegurar um mínimo de serviço 
a fim de garantir a condição de cidadão. 

De forma crítica, Tenório (2008b) afirma que o termo gestão 
social tem se relacionado mais com a gestão de políticas sociais, de 
organizações do terceiro setor, de combate à pobreza e até ambiental, 
do que com o debate sobre uma gestão democrática, participativa, 
seja na elaboração de políticas públicas, seja em atividade de caráter 
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produtivo. “O conceito de gestão social é entendido como o processo 
gerencial dialógico onde a autoridade decisória é compartilhada entre 
os participantes da ação (TENÓRIO, 2008a, p. 158)”.

O conceito de gestão social proposto por Tenório (2008a, 2008b) 
tem sua base fundamentada em quatros pares de palavras-categorias: 
Estado-sociedade, capital-trabalho, gestão estratégica e gestão social, 
assim como de cidadania deliberativa, uma categoria intermediadora da 
relação desses termos. O autor propõe uma inversão nos dois primeiros 
pares de palavras, Estado-sociedade e capital-trabalho, para socieda-
de-Estado e trabalho-capital, e tal proposição se dá em decorrência da 
importância de se destacar que a sociedade e o trabalho devem ser os 
principais personagens dessa relação.

Ampliando a discussão a partir desses pares de palavras e usando 
a mesma justificativa das classificações anteriores, acrescentou-se 
outro (sociedade-capital), que se refere ao diálogo que a sociedade 
civil organizada ou terceiro setor estabelece com o segundo setor 
(capital), assim como com o primeiro setor (Estado), dessa forma, a 
sociedade civil deve ser a protagonista da relação sociedade-capital 
(TENÓRIO, 2008b).

Quanto ao par gestão estratégica e gestão social, fica claro o anta-
gonismo entre eles. Segundo Tenório (2008b), enquanto o primeiro 
atua orientado pelo mercado, sendo, portanto, um processo de gestão 
que zela pela competição, em que o concorrente deve ser excluído e o 
lucro é sua razão de existir, o segundo deve se pautar pela solidarie-
dade, primando pela concordância, em que o outro deve ser incluído e 
a solidariedade deve ser o seu motivo. Enquanto na gestão estratégica 
prevalece o monólogo (o individual), na gestão social se destaca o 
diálogo (o coletivo).

Dessa forma, a definição de gestão social está amparada na com-
preensão da inversão desses pares de palavras complementadas com o 
conceito de cidadania deliberativa, que intermedia a relação entre elas, e 

significa que a legitimidade das decisões deve ter origem em espaços de 
debate orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da igual-
dade participativa da autonomia e do bem comum (TENÓRIO, 2008a).

Portanto, Tenório (2008a, p. 148) define o termo gestão social como  
“o processo gerencial decisório deliberativo que procura atender às 
necessidades de uma dada sociedade, região, território ou sistema 
social específico, quer vinculado à produção de bens quer à prestação 
de serviços”.

França Filho (2008, p. 29) propõe um conceito de gestão social que 
contempla a dimensão de processo ou meio (como opera a gestão), 
assim como a finalidade (quais os objetivos da gestão).

É assim que pensamos ser necessário considerar dois níveis de 
análise ou de percepção da gestão social: de um lado, aquele que 
a identifica a uma problemática de sociedade (nível societário), de 
outro, aquele que a associa a uma modalidade específica de gestão 
(nível organizacional).

Enquanto problemática da sociedade, para França Filho (2008), a 
ideia de gestão social está ligada à gestão das demandas e necessidades 
do social. Destarte, o termo gestão social acaba por confundir-se com a 
ideia de gestão pública, tendo em vista que as demandas sociais sempre 
foram atribuídas ao Estado moderno por meio das políticas públicas, 
mais diretamente às políticas sociais. 

O termo gestão social vem propor que “para além do Estado, a gestão 
das demandas e necessidade da sociedade pode se dar via sociedade 
(FRANÇA FILHO, 2008, p. 30)”, por meio das mais diversificadas 
engrenagens de auto-organização.

A concepção do autor funda-se na possibilidade de transferência 
das responsabilidades da esfera público-estatal para a de atuação da 
“sociedade civil” sobre as necessidades individuais, que normalmente 
seriam atribuídas à função protetora do Estado.
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Como se pode observar, enquanto a primeira dimensão proposta 
pelo autor da noção de gestão social sugere uma abrangência macro, por 
meio da sociedade ou comunidades territoriais, já a segunda dimensão 
propõe um enfoque micro ou meso. Portanto, a gestão social pode ser 
pensada, também, para uma realidade organizacional. Assim, ela diz 
respeito a um modo de gestão organizacional que, do ponto de vista 
da sua racionalidade, busca sujeitar as lógicas instrumentais por outras 
lógicas mais sociais (FRANÇA FILHO, 2008).

Por fim, França Filho (2008, p. 32) acrescenta que a gestão social:

Corresponde então ao modo de gestão próprio as organizações 
atuando num circuito que não é originalmente aquele do merca-
do e do Estado, muito embora estas organizações entretenham, 
em grande parte dos casos, relações com instituições privadas e 
públicas, através de variadas formas de parcerias para consecução 
de projetos [...] As organizações atuando neste âmbito, que são 
sobretudo associações, não perseguem objetivos econômicos. O 
econômico aparece apenas como um meio para a realização dos 
fins sociais, que podem definir-se também em termo culturais 
(de promoção, resgate ou afirmação identitária etc.), políticos (no 
plano de uma luta por direitos etc.) ou ecológicos (em termos de 
preservação e educação ambiental etc.), a depender do campo de 
atuação da organização.

A Figura 1 confere a possibilidade de visualizar melhor o conceito 
de gestão social apresentado por França Filho (2008):

       

  Gestão Social     

  ↙                   ↘    
 Finalidade   Meio   

                      ↙                           ↘  ↓   
           Social            > Econômica  Desconstrução   

    ↓   
    Complexidade   
                       ↙    ↘  
  Nível Organizacional   Nível Societário  
  ↙                           ↓                             ↘    

 Gestão Pública  Gestão Social  Gestão Privada  
           ↙ ↘    
  Desafios  Inovação   
         ↙ ↘           ↙          ↘  
 Construção de 

referenciais teórico-
metodológicos 

 Superação de uma cultura 
política clientelista e 

personalística 

 Irredutibilidade do 
político ao 

governamental 

 Irredutibilidade  
do econômico ao 

mercantil 

 

       
 

Figura 1 – Resumo do conceito de gestão social proposto por França Filho 
(2008)
Fonte: França Filho (2008).

Para Gondim, Fischer e Melo (2006), a gestão social está pautada na 
preocupação para com o bem da coletividade, permitindo afirmar que 
há uma evolução da gestão tradicional e tecnocrática, especialmente 
em decorrência da racionalidade que lhes serve de base, esta que não se 
limita mais ao interesse econômico, mas passa a contemplar interesses 
sociais e do bem comum.

Ainda de acordo com os autores, é possível entender a gestão social 
como sendo um ato relacional que tem a capacidade de dirigir e regu-
lar processos mediante o envolvimento amplo dos atores na tomada 
de decisão (agir comunicativo), tendo como resultado parcerias intra 
e interorganizacionais, reconhecendo a importância das estruturas 
descentralizadas e participativas, tendo como orientação o equilíbrio 
entre a racionalidade instrumental (com relação a fins) e a racionalidade 
substantiva (com relação a valores), para atingir uma noção de bem 
coletivamente planejado, exequível e sustentável em médio e longo prazo.
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3 CRÍTICAS E DESAFIOS DA GESTÃO SOCIAL

Pinho (2009) apresenta uma das críticas mais contundentes à cons-
trução do conceito de gestão social e às possibilidades de cidadania 
deliberativa. Segundo ele, a nomenclatura gestão social não parece 
apropriada para o que se propõe a fazer ou se está fazendo. Sugere, 
assim, que seria mais conveniente o uso do termo gestão emancipadora.  
“O termo social é muito convencional, indefinido e carregado de ambi-
guidades e pode ser aproveitado oportunisticamente. É o caso que o 
conceito não corresponde à prática ou o que efetivamente pretende ser 
o conceito (PINHO, 2009, p. 29).”

Pinho (2009) também tece críticas ao conceito de gestão social 
formulado por Fernando Tenório. Para aquele, seria mais adequado 
denominar o modelo de gestão proposto por este de gestão solidária e 
não social, sugerindo que o social é um termo sem força, indefinido, 
amplo, ambíguo e anódino, para englobar a força e pretensão da proposta 
formulada por Tenório.

A cultura patrimonialista brasileira seria um dos impedimentos 
do desenvolvimento das práticas de gestão social. Esta é a constatação 
de Pinho e Santos (2015), ao analisarem publicações sobre estudos 
empíricos de gestão social. De acordo com os autores, nenhum desses 
estudos apresenta evidências da existência desse tipo de prática. 

Isso posto, entendemos que a construção teórica da Gestão Social 
acaba tendo um caráter prescritivo, um dever ser, com forte carga 
utópica, um desejo do que deve ser ou deveria ser a sociedade 
brasileira (o que é, por si só, muito legítimo). Cabe ponderar ainda 
que as experiências identificadas, longe de transpirar característi-
cas deliberativas, referem-se a programas e projetos circunscritos 
na esfera local (ainda que tenham caráter e dimensão regional 
ou nacional), que não manipulam variáveis estruturais e, assim, 
estão longe de abalar a ordem capitalista, bem como a estrutura 
patrimonialista existente (PINHO; SANTOS, 2015, p. 276).

Para França Filho (2008), são dois os grandes desafios que se colocam 
para a gestão social. De um lado, transpor a cultura política tradicional 
que envolve o mundo das organizações sociais e empreender parcerias 
efetivas entre sociedade civil e poderes públicos que valorizem o poten-
cial dos grupos envolvidos, para além de uma mera atitude de instru-
mentalização da ação. Do outro, a necessidade latente de construção 
de um arcabouço metodológico que contemple os requisitos básicos 
de uma gestão voltada para o social, em que não sejam desprezados 
todos os conhecimentos formulados pela Ciência Administrativa, 
mas a adoção de uma abordagem crítica que possibilite avaliar o que 
pode ser incorporado do mundo privado e o que necessita ser, de fato, 
construído, observando-se o reconhecimento da especificidade, em 
termos de racionalidade, do universo social. 

De acordo com Gondim, Fischer e Melo (2006), os maiores desa-
fios da gestão social recaem sobre a realização de um projeto social 
que ainda não é controlado absolutamente por seus atores sociais, e 
que ainda não tem repertório e bagagem necessárias para avaliar o 
que redundará em êxito e o que reunirá maiores chances de fracasso. 
Argumentam que um dos requisitos fundamentais para atender aos 
desafios que são colocados à gestão social passa pela qualificação dos 
profissionais que atuam nas organizações envolvidas no processo, 
principalmente seus gestores, que, além das capacidades elementares 
de gestão, devem possuir competências específicas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo teve como objetivo apresentar as diferentes concepções 
e entendimentos acerca do termo gestão social, a partir da visão de 
diversos autores, sendo possível visualizar que os caminhos e abor-
dagens, apesar de apontarem entendimentos diversos acerca do tema, 
têm na gestão social uma proposta de paradigma para os processos 
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administrativos gerenciais orientados pela racionalidade substantiva. 
Enquanto a administração tradicional é orientada, essencialmente, por 
um propósito econômico, a gestão social segue outro caminho, bus-
cando atender aos anseios e necessidades dos cidadãos ou, até mesmo, 
um protagonismo destes nos processos decisórios, seja na sociedade 
ou nas organizações.

Portanto, corroboramos com França Filho (2008), no entendimento 
de que a gestão social deve ser compreendida em dois níveis de análise: 
um que a aproxime da problemática de sociedade (nível societário) 
e outro que a associe a uma modalidade específica de gestão (nível 
organizacional), fazendo com que a ela perpasse pela sociedade civil 
e pelas organizações. Enquanto problemática da sociedade, a ideia de 
França Filho (2008) é idêntica à de Carvalho (1999), que associa o 
termo à gestão das demandas e necessidades do social. 

Acredita-se, ainda, na necessidade de a gestão social ser permeada 
pelo processo gerencial dialógico, em que a autoridade decisória é com-
partilhada por todos os participantes da ação, conforme assevera Tenório 
(2008a, 2008b), tendo como orientação o equilíbrio entre a racionalidade 
instrumental (com relação a fins) e a racionalidade substantiva (com 
relação a valores), para alcançar uma ideia de bem coletivamente pla-
nejado, exequível e sustentável em médio e longo prazo, como proposto 
por Gondim, Fischer e Melo (2006).

Dessa forma, a gestão social não deve se limitar a uma preocupação 
relacionada tão somente ao Estado e ao terceiro setor, mas servir de 
referência para o mundo empresarial, proporcionando a essas organi-
zações uma perspectiva gerencial menos predatória, ocasionando uma 
melhor interação delas com e sociedade.
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