
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL – 
MESTRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO LOCAL:  

O MUNICÍPIO DE GOIANA 
 

 

 

 

 

 

 

Keline Correia Dionizio da Rocha 
 
 
 

Recife 
2004 



 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL – 
MESTRADO 
 

 

 

 

 

 

 

A DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NOÂMBITO LOCAL: O 

MUNICÍPIO DE GOIANA 
 

 
Keline Correia Dionizio da Rocha 

 
 

Dissertação apresentada como exigência 

parcial para obtenção do título de Mestre 

em Serviço Social junto à Universidade 

Federal de Pernambuco, sob a orientação 

da Prof.ª Dra. Ana Cristina de Souza 

Vieira. 

 
 

Recife 
2004 



Rocha, Keline Correia Dionízio da 

A deçcentralizaç2ío da política de assistência social 
no âmbito local : o município de Goiana I Keline Correia 
Dionizio da Rocha. - Recife : O Autor, 2004. 

102 folhas : il., tab., quadros 

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de 
Pernambuco. CCSA. Sewiço Social, 2004. 

Inclui bibliografia. 

7 .  AssistBncia social - Política - Sistema descen- 
tralizado e garticipativa. 2. Política social - Goiana (PE) 
- Descentralizaçâo. Titulo. 

364.46: 32 CDU(2.ed.) UFPE 
361.25 CDD(2l .ed.) BC2004-456 





 3

A DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO LOCAL: O 

MUNICÍPIO DE GOIANA 
 
 
 
 
 
 
 

Keline Correia Dionizio da Rocha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 
 

_________________________________________________ 

                                     Dra. Ana Cristina de Souza Vieira (Orientadora) – UFPE 

 

_________________________________________________ 

                                    Dra. Anita Aline Albuquerque Costa – UFPE 

 

_________________________________________________ 

                                     Dr. Tarcízio Patrício de Araújo – UFPE 

 

 
 



 4

AGRADECIMENTOS 
 
 

“Seja bendito o nome do Senhor desde 
agora e para sempre. Desde o 
nascimento do sol até ao ocaso, seja 
louvado o nome do Senhor[...] 
Quem é como o Senhor nosso Deus, que 
habita nas alturas;  
Que se curva para ver o que está nos 
céus e na terra; 
Que do pó levanta o pequeno, e do 
monturo ergue o necessitado, 
Para o fazer assentar com os príncipes, 
sim, com os príncipes do seu povo; 
Que faz com que a mulher estéril habite 
em família, e seja alegre mãe de filhos?!  
Louvai ao Senhor”.  

Salmo 113 
 
A Deus e a Jesus Cristo pelo seu amor e misericórdia sempre presentes na 

minha vida 

 

Ao meu esposo, Gutemberg, pelo amor e companheirismo dedicados em todos 

os momentos. Te amo! 

 
Aos meus pais e irmãos (Ronald e Kaline) por termos aprendido juntos, a 

conjugar os verbos amar, cuidar e  respeitar. 

 

À professora Ana Vieira, orientadora deste trabalho, pelos ensinamentos e as 

valiosas contribuições na sua realização. 

 

Aos colegas e professores do Mestrado, pela convivência fraterna, em especial 

Gisele. 

 

Aos técnicos da Secretaria de Ação Social de Goiana, pelo apoio e 

disponibilização de documentos e informações referentes ao período estudado. 

 

A Prof.ª Ivanise pelo trabalho de revisão ortográfica e a Eunira pela tradução. 

 



 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sinto-me com o direito a um nome 

próprio que, ao ser pronunciado uma só 

vez por Deus, se torna imortal e eterno”. 

Anônimo  

 

“Importa muito e, sobretudo, uma grande 

e firme determinação de não pararmos... 

venha o que vier, suceda o que 

suceder...”. 

  Teresa de Ávila 

 

 
 
 
 
 



 6

RESUMO 
 

Este estudo tem por objetivo analisar como vem se dando a execução da 

política de assistência social no município de Goiana, a partir do processo de 

descentralização, buscando identificar as ações municipais de atenção às 

demandas da população, bem como caracterizar o processo de 

descentralização vivenciado no município, destacando a execução desta 

política no período de 2001 a 2003. 

Sendo a descentralização uma das diretrizes da LOAS, através da qual a 

política se realiza no âmbito das relações sociais sob a responsabilidade da 

gestão municipal na condução e desenvolvimento das ações, é oportuno o 

aprofundamento da discussão acerca desse processo, após 10 anos de 

promulgação dessa Lei. Descentralizar é, antes de tudo, garantir o acesso 

igualitário, na perspectiva dos direitos sociais, aos serviços básicos 

necessários ao atendimento de todos aqueles que deles necessitam. 

A descentralização ganhou força, como um instrumento de ação 

governamental, visando aprimorar as relações intergovernamentais, 

capacitando melhor os governos subnacionais e locais para a função de 

agentes interventores possibilitando, também, o controle público por parte da 

população organizada, sobre a ação governamental. 

Com base nos objetivos propostos, os procedimentos metodológicos utilizados 

foram pesquisa bibliográfica e documental e entrevistas semi-estruturadas, 

definindo-se como universo da pesquisa, os gestores, técnicos e conselheiros 

da política de assistência social, com base nos quais foi realizada a análise de 

conteúdos para a composição dos dados. 

Concluiu-se que, a partir da descentralização, a ação do município na área da 

assistência social tem sido realizada com base na implementação do sistema 

descentralizado e participativo, através da criação do Conselho, Plano e Fundo 

Municipal de Assistência Social, buscando direcionar programas e projetos 

sociais para o atendimento da sua demanda. Foi identificado o aumento na 

oferta de programas de atenção à criança e ao adolescente, idosos e famílias 

carentes.  

Contudo, o processo vivenciado em Goiana tem ocorrido de forma 

fragmentada, visto que os atores envolvidos não possuem clareza quanto a 
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suas competências e o município não dispõe de condições suficientes para a 

condução da política com autonomia. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to analyse how the social assistance in the city of 

Goiana hás been going on through politics, from the descentralization process 

that searches to identify the municipal actins of attention to the demands of the 

population as well as characterizing the process of descentralization lived 

deeply in the politics in the city, that detaches the execution of the politics in the 

period from 2001 to 2003. 

As the descentralization is one of LOAS lines of diretions through which politics 

realizes this scope of social relations under the responsability of the municipal 

menagemant in the condution and development of the actions, it is opportune 

the deepening of the discussion about this process after 10 years of this lav 

promulgation. Descentralizing is, before everything, to guarantee the same 

acess, in the perspective of the social rights, to the attendance of all people 

needs. 

The descentralization become stronger as a governamental action instrument, 

that aims to improve the intergovernamental relations, enabling the subnational 

and local governaments in a better way to the position of agents interventors 

also making possible the public control whinch is organized by the population 

under the governamental action. 

Based on the considered objetives the methodological procedures used were 

bibliographical research and documentary and half-structuralized interviews, 

defining itself as research universe, the managers, technicians and council 

members of the politics of social assistance, based on the analyses of contents 

were realized for the composition of data. 

We can conclude that from the descentralization of the city action in the social 

assistance area has been carried with bases in the participative 

descentralization system implementation through the creation of Adivice Plan 

and Social Assistence of the city truing to direct social programs and projects 

for the attendance of its demand. Implementation and execution of programs of 

attention were identified to advances with reard to the child and to the 

adolescent, elderly and devoid families. 
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However the process lived in Goiana hás occurred of broken up form, since the 

involved actors do not have informationabout its ability and the city does not 

make use of enough resources for the conduction of the politics with autonomy. 
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INTRODUÇÃO 
 

Falar da política de assistência social no Brasil, nos remete a 

compreender os aspectos sócio-políticos determinantes desta prática, 

enquanto política social, no contexto atual. 

Concomitante a sua consolidação como política social à assistência 

social sofre os impactos da nova ordem neoliberal imposta.  O neoliberalismo 

surge com grande força nos fins do Século XX propondo “a retirada do Estado 

como agente econômico, dissolução do coletivo e do público em nome da 

liberdade econômica e do individualismo, corte dos benefícios sociais, 

degradação dos serviços públicos, desregulamentação do mercado de 

trabalho, desaparição de direitos históricos dos trabalhadores” (Behring apud: 

Matos 1996:38). 

Assim, o neoliberalismo definido no mundo inteiro por grupos e blocos 

de poder organizados, ganha espaço impondo aos países em 

desenvolvimento, uma nova ordem societal e uma nova postura do Estado.  

Postura esta, pautada na minimização das suas ações nas políticas sociais e 

caracterizada pela reforma do Estado, com aspectos relacionados à 

privatização, focalização, descentralização, entre outros. 

Vale salientar que, dos eixos acima citados, a descentralização, objeto 

deste estudo, foi definida pelos segmentos populares, que lutaram pela 

regulamentação da assistência social, enquanto política de direito, sob o ponto 

de vista da aproximação dos problemas sociais do município ao gestor local 

que, teoricamente, teria melhores condições de direcionar os investimentos 

públicos; e pelas elites defensoras do neoliberalismo, como  instrumento de 

minimização do Estado na esfera central de governo. 

No decorrer deste trabalho analisamos os conceitos e discussões a 

respeito da descentralização que se constituiu na última década, como fator de 

grande importância e diretamente relacionado à reforma do Estado vivenciada 

no Brasil. 

É nesse contexto que a política de assistência social luta para se 

constituir como pública e existir enquanto direito social. Tal política, criada pela 

Constituição de 1988 e regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social 

em 1993, traz como uma de suas diretrizes a “descentralização político-
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administrativa [...] e comando único das ações em cada esfera de governo, 

com primazia da responsabilidade do Estado na condição da política de 

assistência social”. 

Observa-se que grandes são os desafios para a implementação desta 

política, visto que o reordenamento proposto para a sua execução, pela 

Constituição Federal, requere mudanças não apenas no que se refere aos 

aspectos institucionais, mas também no que se refere à cultura política do país 

e, principalmente dos municípios, enquanto instâncias executoras, buscando 

com isso a consolidação da cidadania plena e a inclusão social da população 

excluída na perspectiva dos direitos sociais. 

Assim, a adoção de conceitos e práticas inovadoras tornou-se essencial, 

por parte dos governos locais, para que estes definam uma diretriz de ação 

com suporte técnico-político, suficiente para atender sua população. 

A realização deste estudo foi fomentada a partir de uma inquietação 

pessoal com relação aos rumos da política de assistência social no âmbito 

local. As mudanças, vivenciadas neste âmbito de governo, têm trazido uma 

nova forma de conceber e executar a política de assistência social, antes tida 

como benemerência.  

Sabe-se que apenas o enunciando de novas categorias, tais como 

descentralização, reordenamento, paridade, cidadania, indicando um caminho 

aberto para o novo, não se faz suficiente para a transformação social, a 

absorção desses conceitos, engendrando novas atitudes e práticas de sujeitos 

coletivos que constituem as forças de implementação da assistência social, é 

condição para efetividade dos direitos de cidadania. 

Com base nisto, surgiu o interesse em desenvolver este trabalho 

investigativo, buscando analisar como vem sendo executada a política de 

assistência social no âmbito local, a partir da descentralização. 

Para tanto, foi escolhido o município de Goiana, situado a 64 Km de 

Recife, sentido norte, por ser este um município que executa a política de 

assistência social de forma descentralizada, desde 1997, contando com o 

Conselho Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência 

Social e Plano Municipal de Assistência Social. Além disso, o interesse em 

estudar tal município se deu com base na minha experiência profissional, 

vivenciada no mesmo, como Chefe da Divisão de Apoio Comunitário, na então 
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Secretaria de Ação Social. Foi nessa experiência que percebi como a realidade 

cotidiana se constitui de práticas e saberes de diversas naturezas e é através 

deles que surge uma atitude crítica nos fazendo estabelecer novas explicações 

diante da realidade vivenciada. 

A metodologia de trabalho desenvolvida se deu através de uma 

investigação qualitativa do objeto estudado utilizando como procedimentos a 

análise de conteúdo dos documentos referentes à implementação da política 

de assistência social como: Lei Municipal da Assistência Social, de criação do 

Conselho Municipal de Assistência Social,  de criação do Fundo Municipal de 

Assistência Social, Planos Municipais de Assistência Social, Atas das reuniões 

do Conselho Municipal de Assistência Social, Relatórios de Gestão; entrevistas 

semi-estruturadas com gestores, conselheiros e técnicos da assistência social 

no município, totalizando 15 entrevistas. 
Postas essas considerações, apresento em seguinda o plano geral desta 

dissertação. O primeiro capítulo procura traçar algumas características da 

relação existente entre o capitalismo moderno e a constituição da política social 

no Brasil, a partir da análise da crítica Marxista da economia política atual, com 

base nas mudanças no mundo do trabalho e da financeirização, e seus 

rebatimentos no Estado e na sociedade. Além disso, neste capítulo busca-se 

estabelecer uma relação entre o capitalismo e as políticas sociais, 

interpretando, no limite, a constituição e implementação dessas políticas  

através do Estado. Destaca-se ainda o contexto das políticas sociais nos anos 

90, marcado pelo neoliberalismo e a reforma do Estado. 

O segundo capítulo pretende realizar uma discussão teórica sobre a 

descentralização, enfatizando o pensamento de autores como Cohn(1994), 

Arretche (2000) Bronfman e Carnevalle (2000), entre outros. os quais 

consideraram a descentralização como uma  das principais  características da 

implementação das políticas sociais na década de 90, vinculada principalmente 

ao processo de redemocratização do país e utilizada também pelos liberais 

como estratégia do neoliberalismo. Buscou-se desenvolver ainda, uma 

discussão sobre o papel dos municípios como executores da política da 

assistência social, num momento em que esses se tornaram palco principal das 

relações sociais assumindo novas responsabilidades e encargos. 
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O terceiro capítulo busca, com base nas discussões travadas nos 

capítulos anteriores, analisar os dados coletados no município de Goiana, a fim 

de determinar como tem se dado à execução da política de assistência social 

de forma descentralizada, identificando e caracterizando os programas 

executados com base na descentralização.  
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1.1 – O DEBATE SOBRE AS POLÍTICAS SOCIAS NO 
CAPITALISMO 

 
Os primeiros estudos de Marx são caracterizados pela sua preocupação 

com a problemática do Estado moderno. Baseado no pensamento de Hegel, 

ele inicia seus estudos buscando explorar a idéia de Hegel a respeito do papel 

da sociedade civil e do Estado (Coutinho, 1994). 

Nesse sentido Coutinho(1994) afirma que ao contrário de Hegel, Marx 

procura mostrar o caráter puramente formal da universalidade do Estado: se o 

“Estado pode aparecer como reino do universal, em contraste com a esfera 

econômica da pura particularidade, isso resulta do fato de que o homem da 

sociedade moderna está dividido em sua própria vida real. Por um lado, ele é o 

“bourgeois”, o indivíduo concreto que luta pelos seus interesses meramente 

particulares; por outro, aparece como o “citoyen”, o homem abstrato da esfera 

pública, que pautaria sua ação por interesses gerais ou universais” (Coutinho, 

1994).  

Dessa forma, Marx já apontava para a impossibilidade da 

representatividade do Estado como vontade geral. Ele considerava que: “se o 

homem que, no mundo real da sociedade civil, conhece apenas interesses 

privados e particularistas, então a noção de Estado enquanto representante do 

interesse geral, afirmada por Hegel, não passa de uma aparência a ocultar a 

dominação de uma casta burocrática que defende apenas, como todas as 

outras “corporações” da sociedade civil, os seus próprios interesses 

particulares” (Coutinho, 1994). 

Vale salientar que o pensamento de Hegel se caracteriza inicialmente pela 

consideração da distinção entre o conceito de sociedade civil e estado político. 

A sociedade civil é definida como um sistema de carecimentos, estrutura de 

dependências recíprocas na qual os indivíduos satisfazem as suas 

necessidades, através do trabalho, da divisão do trabalho e da troca e 

asseguram a defesa de suas liberdades, propriedades e interesses, através da 

administração da justiça e das corporações. Trata-se da esfera dos interesses 

privados, econômicos corporativos e antagônicos entre si. Já o Estado político 

diz respeito à esfera dos interesses públicos e universais, na qual as 

contradições estão mediatizadas e superadas. Nesse sentido, a marca 
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distintiva do Estado não é uma unidade qualquer, mas a unidade substancial 

que traz o indivíduo a sua realidade efetiva e corporifica a expressão da 

liberdade social e política. 

O pensamento de Hegel se contrapõe de certa forma, à teoria 

contratualista que considera o interesse particular do indivíduo como o próprio 

conteúdo do Estado. Sua elaboração na “Filosofia do direito” diz que “o destino 

dos indivíduos é viver uma vida universal”. Nesse sentido, o Estado para ele é 

a totalidade orgânica de um povo, um somatório de vontades arbitrárias e 

inessenciais. (Brandão apud: Weffort, 1989). A característica do Estado 

moderno é ser justamente um todo que subsiste através da mais extrema 

autonomização das partes. 

Passando para o pensamento marxista, podemos observar que a partir dos 

seus estudos a respeito de Hegel, Marx constrói uma nova teoria, através da 

“Critica da Economia Política”. Referindo-se ao sentido da política, Marx afirma: 

O que eu trouxe de novo foi demonstrar: 

1- Que a existência das classes só acontece unida a determinadas 

fases históricas de desenvolvimento da produção; 

2- Que a luta de classes conduz, necessariamente, à ditadura do 

proletariado; 

3- Que essa ditadura em si mesma, não é mais do que o trânsito para a 

abolição de todas as classes e para a sociedade sem classe. (Marx: 

1974) 

Com base nesses argumentos percebemos que, no marxismo, é uma 

constante a relação entre a economia, as classes e a política e que em todos 

esses conceitos perpassa a idéia de revolução, a partir da qual Marx propõe 

uma transformação na estrutura política do Estado, que passaria a ser 

controlado pelo proletariado. Assim define a revolução como transformações 

sociais de alcance global, isto é, transformações que dizem respeito à 

sociedade (Weffort, 1989).  

Na “Questão Judaica” ele afirma que a emancipação política representa 

um grande progresso. Ela se caracteriza como a derradeira etapa da 

emancipação humana dentro do contexto das condições atuais de 

desigualdade social e de exploração econômica. Para ele, os direitos políticos 
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nascem dos chamados direitos humanos, e só podem ser exercidos em 

comunidade e, concretamente, na comunidade política do Estado. 

Avançando em seus estudos Marx já aponta nos Manuscritos 

Econômico-filosóficos de 1844, a constituição da esfera particularista da 

sociedade civil enquanto causa e efeito da divisão da sociedade em classes 

antagônicas: em proprietários dos meios de produção e trabalhadores que 

possuem apenas sua capacidade de trabalho, isto é, em burgueses e 

proletários. O Estado deixa então de lhe aparecer apenas como a encarnação 

formal e alienada do suposto interesse universal, passando a ser visto como 

um organismo que exerce uma função precisa: garantindo a propriedade 

privada, o Estado assegura e reproduz a divisão da sociedade em classes (ou 

seja, conserva a sociedade civil) e, desse modo, garante a dominação dos 

proprietários dos meios de produção sobre os não-proprietários, sobre os 

trabalhadores diretos. O Estado, assim, é um Estado de classe (Coutinho apud:  

Marx, 1994) 

Mais adiante Marx, traz em 1845, na “Ideologia Alemã”, essa concepção 

de Estado: 

 “na medida em que a propriedade privada se emancipou da 

comunidade, o Estado alcançou uma existência particular, ao lado e 

fora da sociedade civil; mas ele não é mais do que uma forma de 

organização que burgueses criam para si, tanto em relação ao 

exterior quanto ao interior com a finalidade de garantirem 

reciprocamente suas propriedades e seus interesses” (Coutinho, 

1994).     

Segundo Coutinho(1994), para Marx o modo pelo qual o Estado se 

realiza como Estado de classe consiste precisamente no fato de que ele 

despolitiza a sociedade, apropriando-se, de modo monopolista, de todas as 

decisões atinentes ao que é comum. 

Dessa forma, ele aponta alguns limites da “emancipação política” visto 

que esta surge no interior das revoluções Francesa e Americana no séc. XVIII, 

com moldes pautados no direito burguês. Acredita então que a liberdade e a 

igualdade prometidas a todos os homens revelam-se uma ilusão da 

“emancipação política”, na época em que a questão social surge com toda sua 

força.  
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Deste ponto de vista, “os direitos do homem” ou os direitos gerais 

assegurados pelo Estado não definem uma igualdade que se deva realizar na 

sociedade. Antes pelo contrário, pressupõem a desigualdade na economia e na 

sociedade. (Weffort: 1989) 

Analisando o conceito de Estado, Marx afirma que “o governo do Estado 

moderno não é mais do que uma junta que administra os negócios comuns de 

toda a classe burguesa” (Weffort apud: Marx, 1989). Nessas circunstâncias o 

primeiro passo da revolução operária seria a elevação do proletariado à classe 

dominante e a esse primeiro passo ele designa como a conquista da 

democracia (Weffort: 1989). 

Com esse advento assistiríamos a uma mudança das funções e 

finalidades do Estado. Se nas mãos da burguesia o Estado funciona para 

preservar a propriedade privada e para assegurar os interesses da classe 

burguesa, nas mãos do proletariado ele serviria para ir arrancando 

gradualmente da burguesia, todo o capital, para centralizar todos os 

instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado 

organizado como classe dominante. O desaparecimento do Estado só viria 

depois de um período de transição mais ou menos longo no qual o 

desenvolvimento das forças produtivas levaria ao desaparecimento das 

diferenças de classe. É nesse sentido que Marx fala em 1852, que  

“a ditadura do proletariado (...) não é, em si mesma mais do que o 

trânsito para a abolição de todas as classes e para uma sociedade 

sem classes”. 

Todo esse modelo de Estado proposto por Marx culminaria com a 

criação da Comuna, onde ganhariam corpo suas idéias sobre a verdadeira 

democracia. Para ele, a Comuna 

 “era essencialmente um governo da classe operária, fruto da luta da 

classe operária contra a classe produtora. A forma política, enfim 

descoberta, leva a cabo, dentro dela, a emancipação econômica do 

trabalho” (Weffort, 1989).  

No Manifesto Comunista(1997), Marx faz uma colocação que parece 

pertinente em relação às análises econômicas de sua época, mas que pode ser 

considerada, neste estudo, visto que retrata bem a “questão social” como se 

encontra hoje. Ele considera a burguesia incapaz de cumprir a função básica 
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de uma classe dominante, qual seja, a de assegurar condições de 

sobrevivência à classe dominada.  

“Operário moderno (...) ao invés de elevar-se com o progresso da 

indústria, desce sempre, mais e mais, por baixo das condições de 

vida de sua própria classe. O trabalhador cai na miséria e o 

pauperismo cresce mais rapidamente que a população e a riqueza. 

É, pois, evidente que a burguesia já não é capaz de continuar 

desempenhando o papel de classe dominante da sociedade, nem de 

impor a esta, como lei reguladora, as condições de existência de sua 

classe”. 

Entretanto, trazendo essas reflexões para o dia de hoje, percebemos 

que as condições inerentes à teoria de Marx estão mais do que nunca vivas no 

contexto atual. A política social tem se constituído como estratégia do 

capitalismo para amenizar as crises cíclicas pela qual esse sistema passou e 

vem passando no decorrer da história. 

Para Behring (1998), a política social se constitui como fenômeno que se 

generaliza, no trânsito de um imperialismo clássico para o capitalismo tardio. 

Surge vinculada à política Keynesiana de elevar a demanda global a partir da 

ação do Estado, o que, em vez de evitar a crise, vai apenas amortece-la por 

meio de mecanismos que seriam impensáveis pela burguesia liberal, tais como: 

a planificação indicativa da economia, a intervenção na relação capital trabalho 

por intermédio da política salarial e do controle dos preços, a política de juros, 

as políticas sociais. 

É interessante e oportuno destacar algumas considerações acerca da 

teoria do Capitalismo Monopolista de Estado (CME), trabalhada por Behring 

(1998), a partir de pensadores em geral ligados aos partidos comunistas 

ocidentais e aos antigos Estados do socialismo existente. Segundo a autora, o 

conceito surge na perspectiva de registrar o excepcional incremento da 

máquina estatal e as implicações desse processo para a luta revolucionária. 

Além disso, traz também o sentido de registrar essa crescente intervenção 

estatal enquanto sinal da crise do desenvolvimento capitalista, com uma 

enorme socialização da produção. Há, portanto, uma associação entre CME e 

crise geral do capitalismo. 
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Dessa reflexão inicial, Behring (1998) busca, em Lenin e Paul Boccara, 

principalmente nesse último, fundamentação para argumentar a respeito do 

conceito do CME. Para Behring (apud:Boccara), este movimento é 

acompanhado pela crescente intervenção econômica, política e financeira do 

Estado sob variadas formas. Assim, “sem mudarem de natureza, as relações 

sociais em todos os países capitalistas desenvolvidos são, pois, objeto de 

profundas modificações” (Berhring apud: Bocarra, 1971:6). 

Behring (1998) destaca que a grande novidade e principal característica 

do conceito de CME é a discussão do papel do Estado. Este, retirando parte 

crescente do produto social por meio de impostos diretos e indiretos que 

incidem primordialmente sobre os assalariados, intervém ostensivamente no 

processo econômico, financiando a aquisição dos meios materiais de produção 

pelos grandes grupos industriais. 

Para os defensores desta teoria, a mesma faz parte do ciclo pelo qual 

passa o capitalismo que, em cada momento histórico, é marcado com 

diferentes nuances. O CME surge então como um momento de intensificação 

brutal de vários elementos tais como: o processo de monopolização do capital 

e transformação das condições de concorrência; desenvolvimento do capital 

financeiro; e a exportação sistemática de capitais. Abrindo-se assim uma nova 

etapa do desenvolvimento do capitalismo impulsionada pela lei geral da 

acumulação do capital, com o desenvolvimento das forças produtivas, somadas 

a elementos políticos e militares: Primeira e Segunda Guerra Mundiais; o 

desafio lançado pelo sistema socialista ; a derrocada do sistema colonial; e a 

pressão do movimento democrático de massas (Behring, 1998). 

Behring (apud: Boccara, 1971), cita a formulação do CME elaborada 

numa conferência realizada em Moscou em 1960, que contou com a 

participação de 81 partidos comunistas:  

“(...) se reúnem o poder dos monopólios e o estado num 

mecanismo único, destinado a salvaguadar, no máximo, os 

lucros da burguesia imperialista pela exploração da classe 

operária e pela pilhagem de largas camadas da população” 

(Boccara et ali, 1971:15).        

Nessa concepção, o CME, é uma totalidade orgânica, com um aspecto 

característico: a unidade contraditória configurada em novas ligações entre 
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Estado e monopólios. Observa-se uma estreita interação entre ambos, tendo 

em vista a acumulação e a concentração de capitais. Estes dois elementos, 

portanto, estão dialeticamente unidos, mas são distintos. Operam com meios 

adaptados às suas respectivas funções, mas submetidos às mesmas leis. 

Economia, política e ideologia estão cada vez mais ligadas entre si, ainda que 

relativamente sejam instâncias autônomas (Behring, 1998). 

Vemos então que diante das crises cíclicas pelas quais o capitalismo 

passa, o Estado ganha forças diferentes que atingem seu auge no que os 

autores chamam de conjunto da vida social que caracteriza o CME. Para 

Behring (1998), o esforço genérico da conformação dos ciclos econômicos 

aponta que as crises anteriores à década de 30 já guardavam elementos da 

configuração do CME. A crise de 1929, porém é o divisor de águas. As 

respostas ao crack e seus desdobramentos na década de 30, seja na forma do 

New Deal americano, seja na do nazismo alemão, terão uma marca 

fundamental: o alargamento das funções do Estado.   

Nesta década o Estado assegura os lucros monopolistas de várias 

maneiras. Indiretamente, o financiamento do setor privado ocorre por meio do 

orçamento do Estado e de contratos públicos. Contudo, as formas diretas – 

créditos, subvenções, garantias de empréstimos, responsabilidade estatal por 

campos de investimento complementares, etc. – são cada vez mais 

predominantes. Dessa forma, há uma desvalorização do capital social, com o 

intuito de elevar a massa e a taxa de lucros monopolistas. Os autores 

qualificam as despesas do Estado da seguinte forma: parasitárias (política, 

armamento, exército); aquelas que contribuem para o desenvolvimento das 

forças produtivas sociais (investigação, educação, saúde, segurança social, 

habitação, transporte, etc.); despesas de consumo do Estado; e contratos 

públicos (Behring, 1998). 

Nesse sentido, o encargo público de uma parte crescente do capital 

variável1 é decisivo para o processo de acumulação. O desenvolvimento das 

forças produtivas, com a industrialização, tornou indispensáveis algumas 

despesas – saúde, educação, pesquisa, etc. - consideradas como não 

rentáveis pelos monopólios. Assim uma garantia de mão-de-obra resistente, 

                                                 
1 Sobre capital variável, ver Mandel (1982)  
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aperfeiçoada e disciplinada é assumida pelo Estado. Para os trabalhadores, 

tais despesas constituem parte do seu nível de vida e garantias de seu futuro. 

As despesas com saúde, educação ou assistência aparecem nessa 

concepção, com um caráter permanente e como expressão da socialização 

crescente dos custos das forças produtivas. Em razão do progresso técnico e 

científico e da luta de classes, aumenta o valor da força de trabalho, e a 

cobertura desses gastos é repassada ao capital público que não exige lucros 

(Behring, 1998). 

No âmbito dessa questão, (Behring apud: Boccara, 1971) visualiza-se 

uma tensão que se instaura pelo fato de que tais despesas não são priorizadas 

diante de outras exigências do financiamento público. Seguindo em sua 

análise, no livro “A política Social no Capitalismo Tardio”, Behring (1998) faz 

um resgate teórico a respeito das fases pelas quais passou o capitalismo nos 

momentos posteriores à década de 30, destacando a discussão sobre o 

capitalismo monopolista, a crise fiscal do capitalismo moderno, a Escola de 

Regulação e finalmente sobre o conceito de capitalismo tardio em Mandel. 

Para fins desse estudo, nos deteremos, na análise do capitalismo tardio, a 

partir de Mandel.       

Segundo Mandel (1982), os três principais momentos do capitalismo se 

caracterizam da seguinte forma: os primórdios do capitalismo, da simples 

concorrência, marcados pela não-ocorrência de vultuosos movimentos do 

capital na busca de superlucros, devido a fatores como a abundância do 

exército industrial de reserva nos primeiros países industriais e o conseqüente 

pouco incentivo à exploração de mão-de-obra barata nos países atrasados; 

fragilidade da luta do proletariado; a “troca desigual’ de mais-valia entre a 

jovem indústria e a agricultura; e a abundância de áreas de investimento de 

livre acesso na Europa Ocidental e América do Norte. Mas, essa situação de 

relativa imobilidade começa a se alterar a partir dos anos 70 do século XIX. 

Houve, nesse momento, uma rápida emigração da força de trabalho, que levou 

ao declínio do exército industrial de reserva, reforçando a luta operária e o 

aumento dos salários reais. Entretanto, a alteração mais conhecida é o 

esgotamento da primeira revolução industrial e tecnológica, que promoveu um 

rápido acréscimo no volume de capital, passando a exigir novos campos de 

investimento. 
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A partir daí inicia-se um forte movimento de exportação de capitais para 

regiões menos desenvolvidas, o que caracteriza a fase imperialista do 

capitalismo. Os superlucros passam a ser, então, a ser extraídos através do 

investimento em esferas de produção com menor composição orgânica de 

capital, da pressão pela queda dos preços da força de trabalho nos países 

dependentes, em função do enorme exército industrial de reserva, da 

exportação de capitais para a agricultura e mineração, aumentando a 

composição orgânica nesses setores e diminuindo os preços das matérias-

primas e da exportação de capitais ociosos (Mandel, 1982). 

No capitalismo tardio, Mandel explica que outras determinações 

enriquecem o arsenal de possibilidades de extração dos superlucros, enquanto 

redistribuição da massa total de mais -  valia. Além das formas incorporadas de 

momentos anteriores, em decorrência dos monopólios e da revolução 

tecnológica, tem-se uma justaposição industrial global de setores dinâmicos e 

subdesenvolvidos num mesmo ramo. Um elemento essencial para a 

compreensão da concepção mandeliana do capitalismo tardio é a chamada 

terceira revolução tecnológica, que propicia tanto o incremento da mais-valia 

relativa quanto o ressurgimento do exército industrial de reserva.     

Nesse sentido, a forma predominante das contradições econômicas do 

capitalismo tardio é a superprodução latente dos meios de produção, 

direcionada à diminuição dos custos salariais diretos. Em função disso emerge 

a discussão acerca da automação que, a partir de meados de 50 estará se 

difundindo nos diversos ramos da produção. 

Assim, Mandel afirma que: 

“O resultado conjunto das principais características econômicas da 

terceira revolução tecnológica é uma tendência à intensificação de 

todas as contradições do modo de produção capitalista: a 

contradição entre a socialização crescente do trabalho e a 

apropriação privada; a contradição entre o processo de trabalho e o 

processo de valorização; a contradição entre a acumulação de 

capital e sua valorização, e tudo o mais que se segue” (Mandel, 

1982:138-9).  

Mandel discute então as conseqüências de um aspecto da terceira 

revolução tecnológica para o capitalismo como um todo, qual seja, a redução 
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do tempo de rotação do capital fixo. A vida do capital fixo é marcada pela 

incessante busca de rendas tecnológicas. Reduzindo o tempo de rotação do 

capital fixo, provoca-se também uma diminuição da rotação do capital 

circulante, uma intensificação da produtividade do trabalho e, ainda, uma 

compressão do tempo de reprodução da força de trabalho. Tudo isso aumenta 

os riscos e gera incertezas nos investimento, que passam a exigir enormes 

montantes de capital.   

Diante disso Behring (2002), analisa que surgem algumas tendências 

visando a contraposição dos riscos, como: a planificação dos custos nas 

empresas, a planificação dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e 

o planejamento de investimentos gerais e dos custos de todos os elementos de 

produção. Um ator decisivo nesse processo é o Estado, que entra em cena, 

como capitalista total ideal, garantindo o lucro por intermédio de contratos com 

a iniciativa privada, e uma série de intervenções incluídas sob a rubrica do 

planejamento. Articulada à limitada e incerta programação econômica, emerge 

a programação social que trata de um conjunto de mecanismos para prever e 

controlar os custos salariais, que incluem experiências de acordo coletivo e 

políticas governamentais de renda. 

Outro fator importante que pode ser destacado é a tendência do 

desenvolvimento do trabalho intelectual da inovação tecnológica. Mandel faz 

referência ao vasto acréscimo da demanda da força de trabalho intelectual 

altamente qualificada, cujo maior indicador é a ampliação do ensino de terceiro 

grau em moldes que rompem com a universidade humanista clássica. Uma 

outra característica que pode ser apontada no capitalismo tardio é a 

predominância da empresa transnacional enquanto forma do grande capital. 

Assim, Mandel afirma que: 

“Longe de representar uma sociedade pós-industrial, o capitalismo 

tardio constitui uma industrialização generalizada universal pela 

primeira vez na história. A mecanização, a padronização, a 

superespecialização e a fragmentação do trabalho, que no passado 

determinaram apenas o reino da produção de mercadorias na 

indústria propriamente dita, penetram agora todos os setores da vida 

social” (1982: 271). 
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Nesse contexto, o grande administrador desses processos do 

capitalismo tardio é o Estado. Para Mandel (1982), o Estado é produto da 

divisão social do trabalho, ou seja, à medida que esta se complexifica, cria-se 

uma demanda por certas atividades superestruturais, mediando a produção 

material. Como os processos automáticos da economia não conseguem 

reproduzir e proteger a estrutura social, emerge o Estado, que teria três 

funções específicas: garantir as condições gerais de produção, reprimir as 

ameaças e integrar as classes dominadas. 

Mandel (1982) faz uma breve análise sobre o papel do Estado desde 

sua origem, passando pelos vários momentos do desenvolvimento do 

capitalismo, até chegar ao capitalismo tardio, caracterizando sua influência nos 

rumos do processo e destacando principalmente as crises vivenciadas, pelo 

capital, e as conseqüências das mesmas para os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento. 

Discutindo sobre a política social nesse contexto, Behring (1998), 

argumenta que a política keynesiana vai amortecer a crise por meio de alguns 

mecanismos, que seriam impensáveis pela burguesia liberal stricto senso. Eis 

alguns deles: a planificação indicativa da economia, na perspectiva de evitar os 

riscos das amplas flutuações periódicas; a intervenção na relação 

capital/trabalho por intermédio da política salarial e de preços; a política fiscal 

e, dentro dela, os mecanismos de renúncia fiscal; a oferta de crédito 

combinada a uma política de juros; as políticas sociais.   

Nessas circunstâncias assistimos ao crescimento dos seguros sociais, 

sobretudo a partir de 1929. O Estado, enquanto gestor de medidas anticrise 

implanta sistemas nacionais de seguridade. 

Para Behring (1998) a política social refere-se na verdade a um conjunto 

de medidas, do ponto de vista econômico/político, que consistem em subsídios 

à iniciativa privada como: compra de equipamentos de consumo coletivo, 

garantia estatal dos preços da cesta básica para populações de baixa renda, 

dentre outras, se configurando também politicamente, no sentido da 

legitimação e controle dos trabalhadores.   

Aponta ainda que, o capitalismo tardio, com suas tendências à 

incorporação progressiva da revolução tecnológica, através do pacto 

Keynesiano adotado, acaba por imprimir conseqüências importantes à política 
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social, afetando direta ou indiretamente o modelo dessas políticas. O 

desemprego estrutural, causado pelas tendências advindas do capitalismo 

tardio, eleva, de um lado, o número de programas sociais de caráter 

assistencial e permanente, e por outro aponta também para a diminuição dos 

gastos sociais. 

Vale salientar que as despesas de manutenção da regulação do 

mercado colocam também em crise a política social. Contudo, a política social 

não é estratégia exclusivamente econômica, mas também política, no sentido 

da legitimação política dos processos macro-sociais em curso. Assim a política 

social está no centro do embate econômico e político no fim do século XX. 

O Estado intervencionista, na sua condição de capitalista total ideal, 

mesmo tendo à disposição parcela considerável do valor socialmente criado e 

um controle maior dos elementos do processo produtivo e reprodutivo, vai 

perder gradualmente a efetividade prática de sua ação. Isto porque, por um 

lado, ele se depara com a contradição da demanda pela extensão de sua 

regulação e, por outro, com a pressão da supercapitalização fortalecida pela 

queda da taxa de lucros. Para o capital, a regulação estatal só faz sentido 

quando gera um aumento da taxa de lucros, intervindo como um pressuposto 

do capital em geral. A demanda contraditória sobre o Estado, por sua vez, é a 

expressão da contradição clássica e fundante do capitalismo, entre o 

desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção (Behring, 

1998). 

Nesse sentido (Behring, 1998), analisa que a política social não se 

fundou, sob o capitalismo, numa verdadeira redistribuição da riqueza. A 

posição ocupada pela política social revela uma certa posição político-

econômica, a partir de um determinado período histórico, e que a economia 

política se movimenta historicamente a partir de condições objetivas e 

subjetivas. Portanto, a política social traz em si um significado que envolve uma 

série de processos em sua totalidade, integrando, contudo, uma estratégia 

global anticrise do capital.  
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1.2 – NEOLIBERALISMO E REFORMA DO ESTADO: A 
POLÍTICA SOCIAL NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 
O neoliberalismo, entendido como uma argumentação teórica que 

“restaura o mercado como instância mediadora societal elementar e 

insuperável e uma proposição política que repõe o Estado mínimo como única 

alternativa e forma para a democracia” (Netto, 2001), ganhou cena e vez, 

principalmente a partir da década de 90, no discurso do Estado brasileiro e vem 

imprimindo uma nova estruturação política econômica e social no país.    

Apoiada principalmente no pensamento ideo-teórico de Hayek e 

Friedman, a concepção neoliberal ganhou espaço principalmente devido à crise 

do welfare state e dos experimentos alternativos ao capitalismo (socialismo 

real), surgindo com grande força pública e social, nos anos oitenta.  

Contudo, só na entrada dos anos 90 é que o pensamento neoliberal 

começa a demonstrar receptividade política. A crise do welfare state forneceu o 

combustível para colocar em xeque as funções estatais como indutoras de 

crescimento econômico e promotoras do bem-estar. Assim, no centro do 

ataque neoliberal constituiu-se o Estado de bem-estar. 

Segundo Netto (2001), nos planos social, político e institucional, o que 

se coloca em questão é o conjunto daquilo que Marshall arrolou como direitos 

sociais e as funções reguladoras macroscópicas do Estado. Já no plano ídeo-

cultural mais amplo, a ofensiva neoliberal contrapõe-se abertamente “à cultura 

democrática e igualitária da época contemporânea, caracterizada não só pela 

afirmação da igualdade civil e política para todos, mas também pela busca da 

redução das desigualdades entre os indivíduos no plano econômico e social, 

no âmbito de um objetivo mais amplo de libertar a sociedade e seus membros 

da necessidade e do risco” (Netto apud: Nunes, 2001). 

Essa lógica firma-se, então, tomando o mercado, ao invés do Estado, 

como instância mediadora societal, o que veio a ser conhecido como a “tese da 

indivisibilidade da liberdade” (Friedman, avançando sobre a reflexão de Hayek): 

é a liberdade econômica, só possível sobre o mercado livre, isto é, sem 

mecanismos extra econômicos de regulamentação, que fundam a liberdade 

civil e política (Netto, 2001). 
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A defesa do mercado livre, portanto, não se reduz à defesa de uma 

proposição estritamente econômica mesmo que apareça inicialmente como tal. 

Segundo a concepção de Hayek, “o mercado é um sistema sem rival de 

informação: preços, salários, lucros altos e baixos são mecanismos que 

distribuem informação entre agentes econômicos de outra forma incapazes de 

saber, já que a massa colossal de fatos economicamente significantes está 

fadada a escapar-lhes. A intervenção do Estado é má porque faz com que a 

rede de informações do sistema de preços permita sinais enganadores, além 

de reduzir o escopo da experimentação econômica” (Netto apud: Merquior, 

2001). 

Na lógica neoliberal é o mercado que determina o espaço legítimo do 

Estado, que, nas últimas formulações de Hayek, esgota-se em duas únicas 

funções: “prover uma estrutura para o mercado e prover serviços que o 

mercado não pode fornecer” (Netto apud: Merquior, 2001). Para o autor, a 

segunda parte desta formulação revela que, em alguma medida, o Estado 

mínimo que os neoliberais advogam não é um retorno puro e simples ao 

“Estado guarda-noturno”, pelo contrário são forçados a reconhecer-lhe um 

pouco mais que a mera guarda da propriedade; por um lado, combatem os 

sistemas de segurança e previdência social; por outro, toleram alguma ação 

estatal em face do pauperismo. 

Segundo Friedman, estes sistemas estatais exercem um efeito maligno 

sobre a estrutura da nossa sociedade. Acreditam, os liberais, que enfraquecem 

os alicerces da família; reduzem o incentivo para o trabalho, a poupança e a 

inovação; diminuem a acumulação do capital; e limitam a nossa liberdade 

(Netto, 2001). No que se refere ao sistema atual de assistência social, ele não 

só mina e destrói a família como envenena o florescimento das atividades de 

caridade privadas. Contudo, diante da miséria, os neoliberais admitem um 

papel marginal do Estado: apenas uma renda mínima para os mais 

pauperizados (Netto, 2001). 

Dessa forma, o Estado deve permanecer apenas como garantidor, isto 

é, um Estado abstencionista. Em síntese, a proposta neoliberal centra-se na 

despolitização das relações sociais. O que desejam os grandes empresários, 

em face da crise contemporânea da ordem do capital, é erradicar mecanismos 

reguladores que contenham qualquer componente democrático de controle do 
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movimento do capital.  O que desejam e pretendem não é reduzir a intervenção 

do Estado, mas encontrar as condições ótimas (só possíveis com o 

estreitamento das instituições democráticas) para direcioná-la segundo seus 

particulares interesses de classe.     

É a partir desses interesses que o neoliberalismo se expande 

mundialmente caracterizando-se principalmente pela nova divisão 

transnacional do trabalho e da produção; crescente articulação dos mercados 

transnacionais em mercados regionais e em um mercado mundial; os novos 

desenvolvimentos dos meios de comunicação; a formação das redes de 

informática; a expansão das corporações transnacionais e a emergência de 

organizações multilaterais (Ianni, 1997). 

São muitas as interpretações, as propostas e as reivindicações contidas 

na ideologia neoliberal: reforma do Estado, desestatização da economia, 

privatizações de empresas produtivas e lucrativas governamentais, abertura 

dos mercados, redução dos encargos sociais relativos aos assalariados por 

parte do poder público e das empresas ou corporações privadas, 

informatização dos processos decisórios, produtivos, de comercialização e 

outros, busca da qualidade total, intensificação da produtividade e da 

lucratividade da empresa. Esses objetivos acabam por impregnar não só as 

empresas, mas também os governos nacionais, gerando uma série de 

transformações na dinâmica social dos países. 

Outro fator importante a ser destacado é a manipulação exercida sobre 

os governos nacionais por parte das instituições que “comandam” as práticas 

neoliberais em todas as partes do mundo como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), o Banco Mundial, o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e a Organização Mundial do Comércio (OMC) (Ianni, 

1997). 

Dessa forma o “Estado, que supostamente representa o interesse geral, 

dispõe, a partir de agora, de uma base mais estreita que a empresa 

mundializada, cujos interesses orientam a ação deste mesmo Estado” (Behring 

apud: Husson, 1999). Assim assuntos de vocação particular orientam os de 

vocação geral e de interesse público, no quadro de uma dissociação entre o 

poder econômico mundializado e o poder político nacional. 
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A mundialização, nesse sentido, altera as condições em que o Estado-

nação articula os compromissos institucionalizados entre os grupos sociais no 

espaço nacional. Trata-se de gerir um forte fracionamento social e territorial. Há 

uma perda de coerência entre Estado, aparelho produtivo, moeda e sociedade, 

produzida pelo referido fracionamento e pelos movimentos de deslocalização 

do capital internacional, o que termina por requerer um Estado forte, que 

enfatiza “a lei e a ordem”, presidindo os “grandes equilíbrios”, sob o olhar 

vigilante das instituições financeiras (Husson, 1999). 

Behring (apud: Husson , 1994 e 1999), sustenta em síntese, que há, 

com a mundialização, uma tendência à diminuição do controle democrático, 

com a configuração de um Estado forte e enxuto que despreza o tipo de 

consenso social dos anos de crescimento, com claros direcionamentos 

antidemocráticos.  

A rigor, o neoliberalismo articula prática e ideologicamente os interesses 

dos grupos, classes e blocos de poder, organizados em âmbito mundial; com 

ramificações e agências em âmbito regional, nacional e até mesmo local, 

quando necessário. 

Reportando-se, ao conceito do CME trabalhado no capítulo anterior, 

percebemos que o Estado neoliberal segue em sentido oposto, visto que prega 

a minimização do Estado e não mais a sua intervenção econômica, política e 

financeira como era defendido pelo CME.  

Nesse contexto, segundo Ianni (1997), são elementos essenciais do 

discurso ideológico sob o qual reiteram-se e agravam-se desigualdades e 

contradições estruturais: o trabalho subordinado ao capital, o trabalhador à 

máquina ou computador, o consumidor à mercadoria, o bem-estar à eficácia, a 

qualidade à quantidade, a coletividade à lucratividade.      

A superioridade do mercado sobre o Estado tem sido um argumento 

freqüente entre os neoliberais. Alegam que o mercado é o espaço por 

excelência do intercâmbio entre compradores e vendedores baseados nos 

princípios de liberdade e de igualdade econômicas, nas relações entre os 

proprietários de mercadorias. 

Ao mesmo tempo em que se desenvolve essa lógica, continuam a 

manifestar-se e a agravar-se as mais diversas tensões e fragmentações 

sociais. O desemprego estrutural tem surgido como uma das principais 
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conseqüências da nova ordem econômica, ao contrário do desemprego 

conjuntural, relativo ao metabolismo regular da economia, aquele tipo de 

desemprego, implica expulsão mais ou menos permanente das atividades 

produtivas, atingindo principalmente os setores sociais assalariados, 

pauperizados ou migrantes. 

Outra conseqüência dessa lógica é o aumento das desigualdades. No 

Brasil, as desigualdades de renda se tornaram gradativamente, ao longo de 

sucessivos governos, um dos principais problemas a ser enfrentado. Dados 

recentes do PNUD/IBGE/2000 demonstram o abismo que separa ricos e 

pobres; a renda média per capita das famílias que estão entre os 10% mais 

ricos (na distribuição de renda) ficou em torno de 11 salários mínimos, em 

1999, já aquela verificada para as famílias que estão nos 40% mais pobres é 

de apenas 0,5 salário mínimo. 

Em relação à política social os neoliberais se classificam como os 

conservadores da direita, que consideram-na um empecilho ao pleno 

desenvolvimento das liberdades individuais. A ação do Estado no campo social 

deve se ater a programas assistenciais: auxílio à pobreza, de forma irregular, 

sem sistematização, para não provocar distorções no mercado.  

Nos primeiros anos da década de 90, a agenda neoliberal sofreu 

modernização, da melhoria da competitividade sistêmica das economias, à 

busca da integração internacional e do crescimento sustentado.  A proposição 

de uma renda mínima, como proteção social, é a vertente principal dessa 

agenda neoliberal. A renda mínima (imposto negativo, renda mínima diferencial 

ou dividendo social) expressa uma dada concepção de Estado, na perspectiva 

de oferecer um certo grau de segurança social. A política social, pensada então 

de modo residual, como forma de resolver apenas aquilo que os indivíduos não 

conseguiram via mercado, ou através de recursos e da comunidade, responde 

também ao esforço da solidariedade social, fundada sobre as bases da 

produtividade, a partir da qual é expandida a idéia de que cabe também à 

sociedade a responsabilidade com os mais pobres (Draibe, 1993). 

A renda mínima insere-se no argumento progressista – nova forma de 

conceber a distribuição da riqueza social: uma nova forma de solidariedade 

social. Alimenta-se da mudança de concepção de justiça social. De um ideário 

de justiça cumulativa – preconizando que se dê a cada um o equivalente ao 
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que contribuiu para criar, desloca-se para uma justiça redistributiva, 

entendendo estar assegurado a cada um o direito de participar da riqueza 

geral, seja qual for a contribuição que deu para gerar a riqueza (Draibe, 1993).  

Assistimos, então, a uma reestruturação dos programas sociais, que 

passam a ser planejados e executados com base em conceitos como a 

descentralização, focalização e privatização. 

A descentralização é concebida como o modo de aumentar a eficiência 

do gasto, já que aproxima problemas e gestão. Busca-se incrementar a 

interação em nível local dos recursos públicos e dos não governamentais, para 

o financiamento das atividades sociais desenvolvidas tanto pelo poder público 

como por entidades não governamentais, da sociedade civil, acarretando novas 

parcerias entre esses segmentos. 

A focalização, por sua vez, significa o direcionamento do gasto social a 

programas e a públicos-alvos específicos, seletivamente escolhidos pela sua 

maior necessidade e urgência. Justifica-se a partir da visão de Friedman, de 

que o Estado só deve intervir residualmente e no campo da assistência.    

A privatização expressa-se como o deslocamento da produção de bens 

e serviços públicos para o setor privado lucrativo. Considera-se uma resposta 

de alívio à crise fiscal, racionaliza os recursos. Propõe também o deslocamento 

da produção e/ou distribuição de bens e serviços para o setor privado não-

lucrativo composto por associações de filantropia e organizações comunitárias. 

Pode-se considerar que os serviços públicos são privatizados quando: 

- Há transferência de estabelecimentos públicos (incluindo a venda) para 

a propriedade privada; 

-  Há cessação de programas públicos e o desengajamento do governo 

de algumas responsabilidades específicas (privatização implícita); 

reduções (em volume, capacidade, qualidade) de serviços publicamente 

produzidos, conduzindo a demanda para o setor privado (privatização 

por atribuição); 

- O financiamento público do consumo de serviços privados faz-se através 

de contratação e terceiração, reembolso ou “indenização” dos 

consumidores pelo uso de tickets e vales como pagamento direto aos 

provisores privados, etc. 
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- Criam-se formas de desregulação ou desregulamentação que permitem 

a entrada de firmas privadas em setores antes monopolizados pelo 

governo (Draibe, 1993). 

 

Tudo isso, vem caracterizando uma reforma no interior do Estado, a qual 

vem imprimindo uma série de transformações nas relações sócio-econômicas e 

políticas como um todo. A reforma do Estado, como um dos pressupostos do 

neoliberalismo, tem ganhado espaço no debate de cunho político e econômico 

vigente, como uma das principais condições para a minimização das ações do 

Estado. 

A palavra reformar é usada gramaticalmente com o sentido de dar 

melhor forma, emendar, corrigir, restaurar, mudar, alterar, regenerar-se. Todos 

esses sinônimos nos remetem a uma idéia única, qual seja, transformar um 

dado objeto ou realidade. 

O tema Reforma do Estado começou a ser discutido no Brasil desde a 

década de 30, mas ganhou maior ênfase nos anos 90, surgindo principalmente 

como conseqüência do processo de globalização desencadeado no mundo 

inteiro, o qual tem gerado uma crise nos Estados nacionais que necessitaram 

reajustar sua estrutura político administrativa. Para os fins deste artigo nos 

deteremos principalmente nos caminhos da reforma a partir do período FHC 

(Fernando Henrique Cardoso) até os dias de hoje. Contudo, antes de 

destacarmos o período FHC, é necessário voltarmos um pouco na história para 

entender como foi se desenhando a proposta de reforma evidenciada hoje. 

A década de 80 foi palco de um processo político de efervescência, 

sendo levantada a bandeira da redemocratização, na intenção de construir 

princípios de cidadania e democracia. É também nesse contexto em que se 

acirram as discussões acerca das relações entre o poder local e o poder 

central, acarretando já uma implicação a respeito de uma reforma do Estado. 

Diante da crise do Estado vivenciada na época, a reforma representava 

uma revisão das formas de intervenção do Estado na economia, trazendo 

como uma de suas manifestações mais contundentes a descentralização. 

Segundo Dain (1996: 40) essa reforma “determina então o reordenamento: 
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• Das bases produtivas e de financiamento das economias nacionais, bem 

como da articulação entre elas, tanto no plano produtivo quanto 

financeiro; 

• Das formas e dos mecanismos de organização e representação de 

interesses políticos, tanto no plano político-partidário quanto no plano 

societal; 

• Do formato da estrutura social e dos níveis de desigualdade e 

heterogeneidade prevalecentes, agravando-os; 

• Do formato dos espaços regionais e nacionais, alterando equilíbrios e 

desequilíbrios preexistentes; 

• Do funcionamento e dos padrões de intervenção das organizações e 

instituições públicas e societais.” 

Esses fundamentos marcam, no contexto geral, as necessidades de 

reforma no estado, mas na prática os pontos principais enfatizados no Brasil, 

pelo governo FHC, dizem respeito a uma reforma puramente administrativa, 

colocando em pauta também a discussão sobre a reforma tributária e da 

previdência, alegando que essas duas políticas vinculam-se diretamente à crise 

financeira do estado. 

Para Behring (2002) o que está ocorrendo, na verdade, se configura 

como uma verdadeira “contra-reforma”, que adquire maior ou menor 

profundidade, dependendo das escolhas políticas dos governos em sua relação 

com as classes sociais, em cada espaço nacional, considerando a diretiva de 

classe que hegemoniza as decisões no âmbito do Estado (Behring, 2002). 

Trata-se, segundo a autora, de uma contra-reforma, já que existe uma forte 

evocação do passado no pensamento neoliberal, bem como um aspecto 

realmente regressivo quando da implementação de seu receituário, na medida 

em que são observadas as condições de vida e de trabalho das maiorias, bem 

como as condições de participação política.  

Segundo Bresser Pereira (1997), a reforma do Estado, no Brasil 

começou no momento que, em meio à grande crise econômica vivenciada no 

país, chega ao auge o episódio hiperinflacionário, tornando-se, a partir daí, 

uma necessidade urgente. Com esse pensamento ele propõe uma reforma 

pautada principalmente na ideologia neoliberal. 
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A globalização fez com que o papel do Estado mudasse para uma forma 

de intervenção inversa à que existia antes, com o objetivo de facilitar ou tornar 

nossa economia competitiva aos mercados internacionais, adequando-se a 

ideologia neoliberal. 

Definindo as crises pelas quais o país passou desde 1979, Bresser 

(1997) elenca-as como a crise econômica e fiscal caracterizada pela perda de 

capacidade do Estado de coordenar o sistema econômico e de intervenção no 

mercado; a crise política que teve três momentos: 1) crise do regime militar 

(1977 a 1985), 2)crise de adaptação ao regime democrático (1985 a 1986), 3) 

crise moral (Impeachment de Collor). 

Além disso, um outro fator muito importante de crise foi também o 

modelo burocrático de administração pública, causando uma influência do 

aparelho estatal. Bresser (1997) afirma que, para combater e substituir a forma 

de administração patrimonialista, principalmente com a emergência do 

capitalismo e da democracia, surge a administração burocrática moderna, 

racional-legal, com uma organização burocrática baseada na centralização das 

decisões, na hierarquia traduzida no princípio da unidade de comando, na 

estrutura piramidal do poder, nas rotinas rígidas, no controle passo a passo dos 

processos administrativos. 

Diante da ineficiência do Estado com esse modelo, surge a necessidade 

de implementação de uma administração pública gerencial, a qual parte do 

pressuposto de que diante da organização da sociedade hoje e da necessidade 

de políticas eficientes e eficazes baseadas no resultado, o Estado necessita de 

um novo modelo de funcionamento, voltado para o desenvolvimento de 

práticas administrativas abertas e transparentes, de forma a garantir que o 

interesse coletivo na produção de bens públicos seja efetivado.   

Esse modelo de administração tem emergido como tendência forte em 

alguns municípios, como é o caso do município de Goiana (o qual será melhor 

caracterizado posteriormente), no interior de Pernambuco, onde foi implantado 

um modelo de gestão baseado na qualidade dos serviços públicos. Para isso 

foi criada no município uma “Escola de Governo Municipal”, idealizada e 

formada com a ajuda de uma empresa de consultoria. A referida Escola tem 

como objetivo desenvolver atividades técnicas e pedagógicas voltadas para o 

desenvolvimento profissional dos servidores públicos efetivos e comissionados, 
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e membros da sociedade civil que interajam com o governo municipal; 

desenvolver programas de formação, aperfeiçoamento e especialização técnica 

e científica, tanto no Brasil quanto no exterior; dar assistência técnica aos 

órgãos internos do governo municipal, bem como à Câmara de Vereadores no 

que concerne aos seguintes assuntos: legais, regimentais, orçamentários, de 

gestão pública, técnicas legislativas, gestão social; desenvolver atividades 

inerentes à pesquisa, projetos e programas relativos à gestão pública, 

atividades parlamentares e gestão social. O que se deseja é dotar o serviço 

público de instrumentos e diretrizes que garantam, acima de tudo, a qualidade 

do serviço através do aumento da eficiência do governo. Para Behring (2003) 

“os Estados locais convertem-se em ponto de apoio das empresas”, visto que 

os mesmos se tornam o palco estreito das relações sociais, que envolvem o 

processo de compra de bens e serviços pelo executivo municipal.  

Nesse quadro surgem várias discussões acerca da reforma que se 

pretende. Bresser (1997) aponta uma proposta de reforma neoliberal e uma 

social-democrática sendo a primeira voltada para a retirada do Estado da 

economia, e a segunda visando o aumento da governança do Estado, isto é, 

dar ao Estado meios financeiros e administrativos para que ele possa intervir 

efetivamente, sempre que o mercado não tiver condições de estimular a 

capacidade competitiva das empresas. 

No Brasil, a partir do “pacto democrático-reformista de 1994, 

possibilitado pelo êxito do plano real e pela eleição de FHC, o país alcança 

novas condições de governança que permitem política e ideologicamente, 

propor e implementar a reforma de Estado que se queria” (Bresser, 1997). 

A proposta que se pretendeu executar, segundo Bresser (1997), foi a do 

Estado social, liberal por meio da qual o Estado continuaria responsável pela 

proteção dos direitos sociais e garantiria essa proteção deixando gradualmente 

de exercer de forma direta as funções de educação, saúde e assistência social 

para contratar organizações públicas não-estatais para realizá-las.    

Essa proposta de reforma do Estado apresentada pelo governo FHC, 

está baseada em dois aspectos: um, voltado para a reforma do Estado em 

geral e outro, voltado ao aparelho administrativo do Estado que tem como 

objetivos, em curto prazo, facilitar o ajuste fiscal, particularmente nos estados e 
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municípios; em médio prazo, tornar mais eficiente e moderna a administração 

pública, voltando-a para o atendimento aos cidadãos (Bresser: 1997). 

Segundo a referida proposta, a reforma do aparelho do Estado engloba 

quatro setores: o núcleo estratégico do Estado; as atividades exclusivas do 

estado; os serviços não-exclusivos ou competitivos; e a produção de bens e 

serviços para o mercado. 

Caracterizando esses setores, podemos afirmar que o núcleo estratégico 

é constituído pelas leis referentes às políticas públicas; as atividades exclusivas 

do Estado são aquelas em que o poder de Estado é exercido, incluindo os 

meios de segurança e regulamentação; os serviços não exclusivos ou 

competitivos do estado são aqueles que o Estado executa e/ou subsidia, 

porque os considera de alta relevância para os direitos humanos e a produção 

de bens e serviços para o mercado são aqueles produzidos pelas grandes 

empresas estatais (Bresser, 1997). 

Assim, a década de 90 foi marcada por profundas transformações 

políticas e sociais ocorridas desde a década 80, trazendo à tona a discussão 

do papel do Estado frente à crise enfrentada e as respostas aos problemas 

sociais do país. Assistimos então, nesse período, à redução dos investimentos 

públicos nas áreas sociais, ao deslocamento das responsabilidades do Estado 

no âmbito das políticas sociais e ao reforço das políticas compensatórias 

voltadas para os segmentos mais empobrecidos e vulneráveis da sociedade, 

no sentido de amenizar o impacto negativo das políticas de ajuste econômico 

nessas camadas. Tudo isso vem desenhando uma reforma do aparelho do 

Estado que vai influir diretamente nos rumos das políticas sociais 

desenvolvidas. 

O processo de reestruturação das políticas sociais situa-se num contexto 

histórico extremamente contraditório. Confronta-se a postura universalista do 

Estado, de um lado garantindo direitos inalienáveis do cidadão à educação, à 

saúde, à habitação, à previdência e à assistência através do Estado Provedor 

e, de outro lado, o receituário neoliberal, concebido segundo os princípios de 

seletividade e focalização nas ações públicas dirigidas aos segmentos mais 

necessitados e de ruptura com o compromisso da gratuidade dos serviços.   

As políticas sociais, nesse contexto neoliberal de reformas, são 

caracterizadas por meio de um discurso nitidamente ideológico. Elas são; 
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paternalistas, geradoras de desequilíbrio, custo excessivo do trabalho e devem 

ser acessadas via mercado. Evidentemente, nessa perspectiva, deixam de ser 

direito social. Daí as tendências de desresponsabilização e desfinanciamento 

da proteção social pelo Estado, o que, aos poucos – já que há resistências e 

sujeitos em conflito nesse processo eminentemente político – vai configurando 

um Estado mínimo para os trabalhadores e um Estado máximo para o capital 

(Neto, 1993). 

 

1.3 - A PARTICULARIDADE DA POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
A assistência social no Brasil nasceu e se consolidou durante muitos 

anos sob o traço da benemerência, imprimindo-lhe fortemente um caráter 

social vinculado, no decorrer da história, à benesse e à filantropia. Como afirma 

Mestriner (2001: 17) 

 “assistência social, filantropia e benemerência têm sido tratadas no 

Brasil como faces de uma mesma ação. Entre conceitos, políticas e 

práticas, tem sido difícil distinguir o compromisso e competências de 

cada uma dessas áreas, entendidas como sinônimos, porque de fato 

escondem na relação Estado/Sociedade, a responsabilidade pela 

violenta desigualdade social que caracteriza o país”. 

Dessa forma, a assistência foi se institucionalizando basicamente a partir 

de ações filantrópicas e voluntárias, através de organizações sem fins 

lucrativos, direcionadas a dificuldades específicas relativas à criança, à terceira 

idade, ao deficiente ou portador de necessidades especiais, ao migrante, ao 

abandonado, ao miserável, etc. Essa caracterização cultural da assistência 

sobrevive até hoje por meio dos programas sociais existentes no país. 

Conceituando a assistência social, Mestriner (2001: 17) afirma que a mesma  

“compreende um conjunto de ações e atividades desenvolvidas nas 

áreas públicas e privadas, com o objetivo de suprir, sanar ou prevenir 

por meio de métodos e técnicas próprias, deficiências e 

necessidades de indivíduos ou grupos quanto à sobrevivência, 

convivência e autonomia social”. 
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Historicamente, esta área vai se estruturando nas relações da sociedade 

civil e no interior do Estado, pois se constitui em práticas passíveis de serem 

tratadas com poucos recursos, diferentemente da política, que exige 

responsabilidade, compromisso e orçamento próprio. Assim, o Estado vai 

persistentemente resistir em fazê-la emergir de forma clara como uma política 

social de direitos (Mestriner, 2001). 

A partir da década de 80, as lutas sociais marcaram momentos de fortes 

tensões no sentido de restabelecer a democracia no país como forma de 

garantir direitos, como participação e controle social, além de condições de 

vida digna para toda a população. Esse processo culminou, em 1988, com a 

promulgação da Constituição Federal, considerada a Constituição Cidadã.  

A Constituição de 1988, pela primeira vez na história brasileira, conferiu 

um novo estatuto à assistência social, que foi, conceituada como política 

pública de Seguridade Social, ao lado da Saúde e da Previdência Social. 

Contudo, considerá-la concretamente como política de seguridade exige não só 

a reconceituação, como um conjunto de alterações institucionais, e mais do 

que isso, a redefinição dessa relação do Estado com a população 

demandatária, historicamente mediada pelas organizações sem fins lucrativos. 

Fica estabelecido nesta Constituição que a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independente da contribuição à seguridade 

social (...). Contudo, só em 1993, através da intensificação das mobilizações 

realizadas pelos movimentos de defesa da assistência social, no sentido de 

garantir a regulamentação da conquista instituída pela referida constituição, foi 

promulgada a Lei 8742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da assistência social, constituindo-se na Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS). 

A LOAS define a assistência social como direito do cidadão e dever do 

Estado, como Política de Proteção Social, de caráter não contributivo, com a 

primazia da responsabilidade da esfera estatal, ou seja, passa à 

responsabilidade dos governos a garantia dos direitos do cidadão, através da 

condução dessa política. Garante também a parceria entre organizações 

públicas e privadas na realização de ações de assistência social para o 

atendimento de necessidades sociais dos cidadãos, de forma gratuita. 
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Os objetivos da LOAS são a proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência e à velhice; amparo às crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social; a promoção da integração ao mercado de 

trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; e a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la 

provida pela família. A LOAS define também princípios e diretrizes da 

assistência social, a organização do sistema, disciplina sobre programas, 

serviços e benefícios da assistência social, projetos de enfrentamento à 

pobreza e a forma de financiamento da assistência social. Em relação ao 

modelo de gestão, a LOAS redefine o papel da União, dos Estados e 

Municípios, organizando um sistema político articulado, com vistas à 

implementação e execução de um Sistema Descentralizado e Participativo da 

Assistência Social. No que se refere ao financiamento da assistência social, a 

LOAS define que será realizado, com recursos da União, dos Estados, do 

Distrito federal e dos Municípios, provenientes das contribuições sociais ligadas 

à seguridade social. Impõe como condição para o repasse de recursos às 

demais esferas de governo, a instituição e o funcionamento de Conselhos de 

Assistência Social, fundo de Assistência Social e Plano de Assistência Social. 

Contudo, mesmo diante desse aparato descrito na LOAS, 

 “a assistência social continuou a ser desenvolvida como um misto de 

ações eventuais e pontuais de órgãos governamentais dispersos e 

práticas de indivíduos, grupos e entidades privadas que mantêm de 

longa data relações com o Estado nas diferentes esferas, tendo 

acesso ao fundo público para a implementação de uma variada gama 

de serviços e programas assistenciais. Essas relações, no entanto, 

sempre foram caracterizadas por ambigüidades, opacidade e 

inexistência de mecanismos públicos de controle social, servindo, 

não raras vezes a interesses clientelistas e personalistas” (Raichelis: 

2000    ).    

Mesmo diante dessa realidade a assistência social não é um conceito 

em crise, no sentido de falência ou desaparecimento, nem no Brasil, nem nas 
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sociedades capitalistas centrais (Raichelis: 2000). Mediante o agravamento das 

desigualdades sociais  

“a assistência social tem sido repensada e rediscutida, visto que o 

que está em jogo, não é a presença de ações assistenciais, mas sua 

efetivação seletiva e residual na proteção social das camadas 

pobres, distante dos processos de universalização e de direitos 

sociais pregados na LOAS” (Raichelis: 2000). 

Potyara Pereira (1996:15), ao analisar a presença sempre renovada da 

assistência social no contexto social em que vivemos, afirma que a mesma 

“parece ter emergido do Keynesianismo em crise, onde tinha uma função de 

garantir os mínimos sociais associada às políticas de pleno emprego e de 

extensão universal de serviços sociais, para cair nas malhas do neoliberalismo, 

o qual, ao privilegiar o mercado, a privatização e um sistema residual-seletivo 

de proteção pública, confere-lhe uma função meramente compensatória e 

marginal aos propósitos de recuperação econômica”. 

No caso do Brasil, em que não podemos nos referir a um keynesianismo 

em crise, Raichelis (2000) considera que a assistência social passa por outras 

mutações, associadas aos processos sociais e políticos que tomaram forma a 

partir da década de 80 e impulsionaram a sua re-significação. De um lado, os 

esforços em torno do processo constituinte para garantir um lugar e um modo 

de ser da assistência social, articulada aos direitos sociais e aos patamares da 

justiça social a serem garantidos a todos os cidadãos da sociedade. De outro, o 

movimento de difusão de práticas associativistas da sociedade civil, que se 

desenvolve em vários países, expressa o crescimento de organizações 

privadas e/ ou não governamentais que passam a atuar, de modo crescente, 

em programas assistenciais de enfrentamento da pobreza, como resposta à 

crise do Estado e à redução das suas ações na área social.  

Esse processo marca as políticas sociais na década de 90 e envolve 

maneiras diferenciadas de explicar sua gênese e enraizamento nas 

concepções e práticas sociais na visão de diferentes autores: refilantropização 

da questão social (Yasbek; 1995b), assistencialização das políticas sociais 

(Draibe,1993), desassistencialização, criminalização ou residualização das 

políticas sociais, particularmente da assistência social (Potyara Pereira: 1996). 
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Segundo Raichelis (2000), a partir do Governo Collor, vivenciamos o 

redirecionamento do papel do Estado, já no contexto do avanço das teses 

neoliberais. No Plano Brasil (um projeto de reconstrução nacional de março de 

1991), são definidas as diretrizes do seu programa de governo: “mudança 

significativa na natureza do Estado e nas suas formas de atenção (...) um 

Estado menor, mais ágil e bem informado (...) a tarefa de modernização da 

economia terá na iniciativa privada seu principal motor (...) ao Estado cabe, 

porém um importante papel de articulador dos agentes privados (...). 

Assim, as propostas do governo relativas à reforma do Estado estão 

expressas no Projeto de Reforma Administrativa e no Programa de 

Desregulamentação e Desestatização. Sendo o desenvolvimento social 

concebido como decorrência do crescimento econômico, cabe ao Estado 

definir e executar políticas complementares ao mercado. A política de 

assistência social no governo Collor explicita a perspectiva adotada para esta 

área, sendo concebida de forma marginal, residual e emergencial. Com base 

nessa realidade, o presidente Collor veta integralmente em 1991, o Projeto da 

Lei Orgânica da Assistência Social. 

No momento posterior ao impeachment, no período regido pelo 

presidente Itamar Franco, podemos apontar como principal iniciativa do 

governo a criação do Conselho de Segurança Alimentar (CONSEA) em 13 de 

maio de 1993. 

Segundo Paiva (1994:28), esse período foi marcado pelo 

estabelecimento de três vertentes de ação: uma seria a vertente 

governamental, na qual o governo daria a sua contrapartida, pelo menos 

garantindo programas básicos com forte impacto na redução das 

desigualdades sociais. Seriam ações de natureza assistencial e ações com o 

poder de alterar as estruturas causadoras da miséria e da fome. A outra 

vertente seria a ação da sociedade organizada em prol da solidariedade, a 

Ação da Cidadania Contra a Fome, liderada pelo Betinho. Finalmente, a 

terceira vertente, a descentralização. Seriam pensadas ações e iniciativas que 

pudessem ser implementadas junto aos municípios, envolvendo os três níveis 

de governo e os segmentos sociais organizados, em parceria 

governo/sociedade. 
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Contudo, mesmo diante da importância dessas vertentes, a ausência de 

um Plano Social de Governo, articulado e orgânico, levou à permanência da 

histórica fragmentação e pulverização de iniciativas dispersas, no campo das 

políticas sociais e isso marcou todo o governo do presidente Itamar.     

Já o governo Fernando Henrique Cardoso foi marcado pelo viés 

econômico, através das seguintes medidas: estabilização da moeda, 

privatização das empresas estatais, redução do papel regulador do Estado, 

saneamento da dívida pública, desregulamentação do mercado de trabalho, 

minimização das políticas sociais, mediante cortes nos gastos sociais. 

Segundo Raichelis (2000), as primeiras iniciativas do governo Fernando 

Henrique atestam a direção das mudanças que pretendia imprimir. Em vez de 

apresentar um projeto político voltado para superar a tradicional dicotomia 

entre o crescimento econômico e desenvolvimento social, o governo partiu da 

premissa de que a estabilização da moeda era o pré-requisito necessário para 

atingir-se o crescimento da economia e que este, por sua vez, geraria o 

desenvolvimento econômico que, conseqüentemente, traria o desenvolvimento 

social. 

Contudo, os efeitos sociais das medidas de ajuste econômico, baseadas 

em planos de estabilização financeira, têm sido sistematicamente relacionadas 

a seu impacto no empobrecimento generalizado da população trabalhadora. 

Como observa Raichelis (apud: Chaui, 2000), a forma contemporânea do 

capitalismo, ao contrário de sua forma clássica, não opera por inclusão de toda 

a sociedade no mercado de trabalho e de consumo, mas por exclusão, veja-se 

o caso brasileiro, em que a inclusão não se efetivou para o conjunto de 

trabalhadores. 

No período em evidência assistimos a uma reforma na estrutura 

organizacional da política de assistência social. Os órgãos governamentais de 

assistência social, como a LBA, o CBIA, o CONSEA, foram extintos e em seu 

lugar foi criada uma nova estrutura para a assistência social. Através da 

medida provisória 813, de 01/01/95 o governo FHC criou o programa 

Comunidade Solidária, ligado à Casa Civil da Presidência da República, 

extinguindo o Ministério de Integração Regional e o Ministério de Bem-Estar 

Social. Realizou ainda um reordenamento na estrutura de órgãos nos 

Ministérios, criando a Secretaria de Assistência Social (SAS), vinculada ao 
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Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), remanejando para este 

Ministério, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). 

Dessa forma, assistimos a uma grande reforma administrativa no interior 

da assistência social. Como analisa Yasbek (1995), ao “constituir um conjunto 

difuso de gestores para as ações assistenciais do Estado, a medida provisória 

reitera a tradição nesta área, que é a fragmentação e a superposição de ações. 

Esta desqualificação mantém a assistência social sem visibilidade enquanto 

política pública, e é funcional ao caráter focalista que o neoliberalismo está 

impondo às políticas sociais na contemporaneidade. Ao repartir e obscurecer 

em vários Ministérios as atribuições constitucionais previstas para a assistência 

(artigos 203 e 204), a medida contribui para fragilizá-la como direito de 

cidadania e dever do Estado”. 

Para Raichelis (2000), o reordenamento institucional proposto pelo 

governo FHC não se deu conforme as propostas amplamente discutidas pelas 

forças sociais envolvidas na formulação das LOAS.  

Nesse sentido, o desenvolvimento das políticas sociais, no período FHC, 

foi pautado no seio dessas reformas e sob o prisma do Programa Comunidade 

Solidária. Esse movimento foi descrito por Mestriner (2001) da seguinte forma:  

“Desconhecendo o movimento em favor da institucionalização da 

política pública de assistência social, FHC provocou, em ato 

autoritário, o retrocesso ao primeiro damismo, a centralização dos 

investimentos sociais, a diluição de competências, a hierarquização 

da relação público-privado, a participação consentida da sociedade 

civil, operando, assim, o esvaziamento da estrutura político-

administrativa do próprio governo e a fragilização dos mecanismos 

democráticos da gestão social”.     

Assim, a reforma do Estado, proposta pelo modelo neoliberal e 

implementada principalmente neste período, vai ter impacto direto sobre as 

políticas sociais, “reduzindo significativamente o já precário aparato social, não 

só extinguindo, mas desestatizando organismos públicos (como hospitais, 

universidades, centros de pesquisa, museus, entre outros), numa flagrante 

transferência de responsabilidade para a sociedade civil e num descaso com o 

aprofundamento da pobreza e exclusão social. A assistência social, que já era 

parte frágil, vive situações inéditas ao ter que se afirmar como política pública 
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num Estado em que público passa a significar parceria com o privado. Será 

uma reforma voltada para o tamanho do Estado, ou seja, para a “quantidade”, e 

não para a sua “qualidade”, seu fortalecimento” (Mestriner: 2001). 

A pobreza, então, que já vinha se agravando devido à pesada tradição 

excludente das políticas sociais e de uma crise econômica prolongada, toma 

dimensão e natureza inusitadas. É uma pobreza que aparece hoje como um 

fenômeno heterogêneo, multiforme, multidimensional, que atinge não apenas 

as clássicas camadas da população aprisionadas no círculo cumulativo da 

insuficiência/ausência de rendimentos, subnutrição, habitações  degradadas, 

analfabetismo, etc.. Atinge também, progressivamente, segmentos maiores da 

população – tais como jovens sem trabalho, desempregados, idosos, 

migrantes, mesmo que nutridos e com escolaridade básica. 

Assim, embora do ponto de vista legal. a década de 90 tenha inserido o 

Brasil no regime democrático, aberto o reconhecimento formal de direitos 

sociais e garantias civis, o efetivo é a convivência com uma realidade adversa 

à justiça, que desqualifica, como pessoas humanas, grandes segmentos da 

população e reitera cotidianamente a violência e a violação de direitos 

humanos. 

Assim, podemos dizer que esta década é palco de múltiplas tendências 

que, ora se expressaram com grande visibilidade, ganhando a opinião pública; 

ora, são rejeitadas dada a não superação das dificuldades vivenciadas pela 

população. Também revela o novo papel das esferas municipais e locais que 

ganham espaço na discussão, diante da expressão das iniciativas civis e da 

descentralização das políticas sociais. 

Os municípios também são marcados por todo esse processo histórico 

de reformas vivenciado no país, e têm enfrentado os reflexos da crise 

econômica no cotidiano de seus cidadãos, necessitando, diante disso, criar 

alternativas de enfrentamento da pobreza e da desigualdade social. 

Estamos, no início do século XXI, vivenciando uma dicotomia entre o 

moderno e o tradicional, nesses municípios, dada a implementação de políticas 

descentralizadas, vinculadas ao discurso da garantia de direitos; e às antigas 

práticas assistencialistas que perduram na realidade. 

Nesse início de século, ao se completarem 10 anos de regulamentação 

da LOAS, estamos adentrando também em uma nova gestão, dita democrática 
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popular, encabeçada pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva. Não podemos 

ainda avaliar suas ações com relação às políticas sociais, mas podemos 

sinalizar algumas direções com base na agenda ético-política assumida pelo 

referido presidente. O mesmo propõe enfrentar as situações de pobreza e 

exclusão social, com base no desenvolvimento de um conjunto articulado de 

políticas públicas como medida de inclusão, no âmbito de um governo que se 

diz comprometido com o bem estar social de todos.  

A diretriz política e o compromisso do governo atual estão explícitos no 

Plano Plurianual – PPA - “mudar o país e melhorar a vida dos brasileiros”; 

“enfrentar o desafio histórico de eliminar a fome e a miséria; gerar empregos e 

riquezas e estabelecer justiça social; promover desenvolvimento sustentado 

com equidade social; os problemas principais a serem enfrentados são: a 

concentração de renda e riqueza, a exclusão social, a baixa criação de 

empregos...”. 

O PPA relaciona uma ampla agenda de políticas sociais que será 

implementada em diferentes âmbitos complementares, no qual se destacam:  

- Ações para fortalecer os direitos aos serviços sociais, na direção do 

acesso universal a serviços de qualidade; previdência, assistência, 

saúde, educação, capacitação, transporte coletivo, habitação, 

saneamento, segurança pública, cultura, esporte e lazer; 

- Ações dirigidas à população mais vulnerável, como Fome Zero, a Bolsa 

Escola e a Erradicação do Trabalho Infantil; o Programa Unificado de 

Transferência de Renda; a garantia da ampliação do BPC, entre outras 

políticas e ações. 

 

Dessa forma, a cobertura da política de assistência social defendida por 

esse governo, pretende estar de acordo com a concepção delineada na LOAS, 

o que significa romper com os vícios que vigoraram no passado e ainda 

persistem no presente, a saber:  

“ações voluntaristas e improvisadas, sem a participação do Estado e 

o controle social mediatizado pelas instâncias políticas e legais; 

utilização indevida de recursos, ações superpostas na cobertura do 

atendimento; focalização na pobreza extrema, ferindo o princípio da 

universalidade, deixando excluídos do acesso aos benefícios e 
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serviços segmentos sociais pobres e vulneráveis; desarticulação 

entre as outras políticas sociais e econômicas” (Pereira, 2001).    

 

Consta na LOAS que, “a assistência social realiza-se de forma integrada 

às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, a garantia dos 

mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências 

sociais e a universalização dos direitos sociais” (Parágrafo Único do art, 2º da 

LOAS). Contudo a compreensão de mínimos sociais defendida, está na 

perspectiva da definição de um padrão básico de inclusão (Sposati, 1997), 

ficando explicita, dessa forma, sua principal contribuição na produção das 

respostas à determinação constitucional que estabelece a responsabilidade 

pública e governamental na erradicação da pobreza, na construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária e na redução das desigualdades sociais. 

Sendo assim, a política de assistência social inscreve-se como responsável em 

garantir as necessidades básicas e, portanto, central na produção de 

mecanismos favorecedores da inclusão social.        

Nessa perspectiva, foi criado, como uma das primeiras ações na área da 

assistência social, o Ministério da Assistência Social, que está baseado em 

dois pilares: a democratização no acesso aos programas e o foco na estrutura 

familiar. Tais focos culminam no Plano Nacional de Estrutura Familiar (PAIF) e 

no Sistema Único da Assistência Social (SUAS). 

O primeiro, vai garantir que os esforços de investimentos em crianças, 

adolescentes e outros necessitados não sejam perdidos por falta de estrutura 

familiar. E o segundo, garante a eficácia no uso do dinheiro público. O governo 

federal deixa de centralizar as decisões e delega aos municípios a 

responsabilidade de identificar as demandas mais urgentes.  

Passado um ano do governo Lula, percebemos que ainda não se 

observam avanços significativos na efetivação da assistência como política de 

seguridade social, tampouco uma efetiva mudança na perspectiva da 

implementação das políticas sociais no país, que continuam sendo executadas 

em uma compreensão focal e compensatória, em vez da perspectiva de 

garantia e de universalização de direitos. Resta à população e ao movimento 

social, lutarem pela efetivação das políticas sociais como direitos sociais.   
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2.1- O ATUAL DEBATE SOBRE A 
DESCENTRALIZAÇÃO 
 

O tema do reordenamento institucional e da descentralização vem 

ganhando força no Brasil, principalmente a partir da última década. Nos anos 

60, o país caracterizava-se por ter uma forte centralização da gestão no 

sistema de proteção social, em que as principais fontes de financiamento das 

políticas sociais, a definição de seus critérios de execução, de elegibilidade e 

os mecanismos operacionais, encontravam-se centrados na União. Aos 

Estados e Municípios cabiam apenas as tarefas de execução e implementação 

das políticas sociais. Diferentemente, a Constituição de 1988 define uma 

estrutura descentralizada e horizontal, mediante a qual os estados-membros, o 

Distrito federal, os municípios e a sociedade seriam fortalecidos e dotados de 

novas prerrogativas e responsabilidades. No ápice desta mudança está a 

revalorização do poder local e da participação popular como precondição da 

prática democrática. 

O discurso da descentralização não surgiu por acaso e nem é específico 

da experiência brasileira de redemocratização. Faz parte de uma tendência 

mundial que, desde meados da década de 70 vem procurando ajustar-se às 

sucessivas ondas de mudanças. 

Vários estudos mostram que o termo descentralização é bastante 

polêmico, podendo ser usado para diferentes objetivos políticos, chegando até 

a ser conflitiva sua utilização, visto que alguns a consideram benéfica ao 

sistema político e outros a consideram maléfica. (Collins e Green, 1994; 

Gonzáles-Block et al, 1989; Torres, 1986; Silverman, 1992; entre outros). 

Contudo, as discussões acerca da descentralização trazem alguns elementos 

em comum, principalmente no que se refere à relação que a descentralização 

possui com a participação e a democracia. 

Nos últimos anos, a descentralização tem sido bastante discutida por 

vários autores, entre eles Dara, A. K. (1991), Cohn, A. (1994), Arreteche, M. T. 

(2000), os quais caracterizam-na como uma das principais manifestações do 

processo de democratização, uma vez que ela emerge nas conjunturas de 

transição e consolidação dos regimes democráticos. Sua emergência, em 

geral, é liderada pelos setores progressistas, no sentido de valorizar a criação 
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de novos espaços institucionais de participação com poder deliberativo, como 

estratégia política de ampliar, no espaço social, as possibilidades de acesso ao 

poder (Kayema, 199?). 

A descentralização pode ser entendida como a transferência de 

atribuições do governo federal para os estados e municípios não se 

constituindo, contudo, num fato isolado, ao contrário, constitui-se como um dos 

eixos das reformas mais amplas no processo de reestruturação das políticas 

sociais.  

A descentralização, para UGA, citada por STEIN (1997:06), é “um 

processo de distribuição de poder que pressupõe, por um lado, a redistribuição 

dos espaços de exercício do poder – ou dos objetos de decisão – isto é, das 

atribuições inerentes a cada esfera de governo e por outro a redistribuição dos 

meios para exercitar o poder, ou seja, os recursos humanos, financeiros e 

físicos”. 

No entanto, a descentralização não é um processo simples e requer, 

para avançar com solidez, a observação de algumas condições básicas: uma 

política explícita, coordenada e contínua, dotada de boa capacidade de 

coordenação: a adequada simetria entre descentralização de competências e 

encargos; a construção de capacidades administrativas nos níveis 

descentralizados em que passam a operar os programas; a introdução de 

sistemas ágeis de monitoramento, avaliação e circulação da informação 

(Kayema, 199?). 

Segundo Bronfman e Carnevalle (2000), o sentido mais comum da 

descentralização se identifica com o oposto à hierarquia, controle burocrático, 

ineficiência e corrupção, características que aparecem vinculadas à idéia de 

centralismo. Nesse sentido, o termo descentralização se assemelha à idéia de 

desburocratização, chegando a ser confundido muitas vezes, com a idéia de 

democratização, desconcentração territorial e participação comunitária. Além 

disso, a maioria dos autores, também demonstra consenso quando se refere à 

descentralização com transferência de poder decisório das esferas centrais 

para as esferas locais.   

Bronfman e Carnevalle (2000) consideram, ainda, que os autores fazem 

uma diferenciação com relação a noções mais específicas do conceito de 

descentralização. Primeiramente, eles se referem ao tipo de poder que é 
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transferido e, posteriormente, ao tipo de organização a que se transfere esse 

poder, distinguindo uma definição ampla de descentralização que se refere a 

qualquer tipo de poder de decisão transferido a qualquer tipo de organização, 

seja governamental ou não; e uma definição restrita que se refere ao repasse 

de poder do governo central para subunidades do Estado. 

Na perspectiva mais ampla, os autores afirmam que a descentralização 

tem sido tratada como com base na “desconcentração e devolução – no 

sentido territorial; e na delegação e privatização – no sentido funcional 

(Bronfman e Carnevalle apud: Rodinelli e Cheema, 1983). 

Para eles, a desconcentração se refere à transferência de funções 

específicas a agências periféricas da mesma administração central ou de 

ministérios setoriais, sem que os governos locais tenham poder de integração 

intersetorial. Já a devolução se trata da transferência de poder político, para 

desempenhar distintas funções, a autoridades locais autônomas com base 

jurídica, capacidade de gerenciar recursos materiais e humanos e poder de 

decisão (Bronfman e Carnevalle in: Mill et al, 1990).  

No que se refere à delegação, os autores a consideram como a 

transferência de algumas funções a entidades autárquicas, semiautonomas ou 

paraestatais que se ocupam de prover um tipo de serviço. E, finalmente, a 

privatização se refere à transferência de propriedade e administração de 

serviços a entidades não-governamentais (Bronfman e Carnevalle, apud: Mills 

et al., 1990), como acontece no Brasil por meio das organizações sociais, que 

se definem como instituições públicas não-estatais. 

Na perspectiva restrita, Bronfman e Carnevalle (2000), consideram que 

apenas o sentido de devolução é o que mais se aproxima de uma 

descentralização propriamente dita. Nesse aspecto, a descentralização supõe 

a criação ou o fortalecimento de órgãos com personalidade jurídica, patrimônio 

e formas de financiamento próprias, tais como os governos municipais, que 

exercem uma certa responsabilidade em favor de outra instância de nível 

superior ou inferior, respectivamente. 

Articulados a antigos conceitos e processos de ação coletiva, o tema 

descentralização/participação recupera e reconstrói outros conceitos tais como: 

municipalização, pluralismo e desenvolvimento humano. Tais conceitos e 

processos, uma vez revistos e redimensionados, apontam para um novo 
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quadro institucional e para novos tipos de relação entre Estado e Sociedade, 

configurando um canal de controle social desta última em relação às ações do 

primeiro.    

Na sociedade, o maior desafio para efetivar esse controle social é de 

natureza cultural (Bronfman e Carnevallem, 2000). A comunidade livrando-se 

da visão da prestação do serviço social como mera caridade, permeada de 

vícios de clientelismo e burucratizada como o modelo cartorial, estaria 

vencendo o maior obstáculo para exercer uma fiscalização eficiente e voltada 

para os reais objetivos que legitimam a importância da descentralização. 

A esse respeito, Potyara afirma: “conferir poder e esperança ao povo, 

promover a participação local, reduzir custos e aumentar a eficiência na 

expansão da cobertura dos equipamentos coletivos (...) são estas 

possibilidades que definem o sentido da descentralização contemporânea” 

(Pereira, 1996:78). 

Para a autora, o discurso da descentralização tem dois sentidos: 

a) da esfera federal para a estadual e a municipal abrange o conceito de 

municipalização, segundo o qual o município seria dotado de autonomia 

relativa para elaborar, executar e gerir políticas que atendam com mais 

eficiência, agilidade e qualidade, demandas e necessidades locais. É 

nesse sentido que a autonomia municipal não deverá desvincular-se do 

planejamento central e nem ser praticada contra ele. Pelo contrário, as 

ações descentralizadas devem guiar-se por uma pauta articulada de 

prioridades, onde estarão consignadas as competências próprias de 

cada esfera de governo em torno de um projeto de desenvolvimento 

nacional; 

b) do estado para a sociedade, prevê essencialmente, o estabelecimento 

de redes de cooperação entre os setores público e privado, na provisão 

de bens e serviços sociais. Tal coalização estratégica de parceiros e 

recursos reflete e incorpora críticas à tradicional proeminência do Estado 

ou do mercado na definição e alocação de bens e serviços, em 

detrimento da participação da sociedade. 
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Tais sentidos de descentralização vêm sendo veiculados no Brasil e 

fundamentam as propostas de reforma do Estado e de reordenamento 

institucional e financeiro, em pauta, inclusive no campo da assistência social.  

Porém a descentralização é um processo lento, com etapas evolutivas que 

envolvem uma conscientização da sociedade em relação à importância deste 

novo modo de governar, além de uma ruptura da cultura política até então 

vigente. 

Tratando a descentralização como fenômeno político, Bronfmam e 

Carnevalle (2000), consideram que a mesma consiste no reordenamento dos 

esquemas de autoridade dentro do âmbito estatal. Para eles, descentralizar 

não é sinônimo de desestatizar, visto que ela acontece dentro do setor público 

e não entre o público e o privado. A confusão entre os conceitos de 

descentralização e desestatização se deve, em parte aos rumos do processo 

de descentralização política na América Latina, visto que ocorreu concomitante 

a uma maior liberação dos mercados. 

Partindo dessa concepção, os autores consideram duas fases da 

descentralização como fenômeno político. Primeiramente se referem à 

descentralização política propriamente dita, que prevê a transferência de 

amplos poderes às esferas de governo sub-nacionais. Em segundo lugar está a 

descentralização administrativa, que prevê a transferência de 

responsabilidades diversas para certas áreas. 

Contudo, no aspecto político, ambos os tipos de descentralização estão 

presentes simultaneamente, visto que todo processo de descentralização 

necessita desenvolver novas funções administrativas e também o repasse de 

poder político, para evitar que permaneça uma dependência do nível central 

(Bronfman e Carnevalle apud: Oakley, 1990). 

Com relação à provisão de serviços públicos, os autores consideram que 

a descentralização política é aquela em que se transferem amplas 

possibilidades de decisão nas múltiplas áreas e com maior poder, e a 

descentralização administrativa consiste na redistribuição de 

responsabilidades, funções e tarefas específicas. Diante da dinamicidade da 

realidade, esses processos de descentralização geralmente se combinam. Por 

isso, as conceituações dos autores são similares quando consideram que a 

descentralização política acontece quando as organizações descentralizadas 
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possuem o poder de decisão sobre as questões referentes à gestão dos 

recursos humanos e ao planejamento das políticas (Bronfman e Carnevalle, 

2000). 

Apesar de prestigiada, a descentralização não tem na Constituição 

Federal uma diretriz uniforme e nem uma definição clara de competências 

dentro da federação. Disso resultam dificuldades para a distribuição, de fato, do 

poder. Assim, dependendo do paradigma escolhido e do jogo das forças 

envolvidas, a descentralização pode apresentar mais riscos do que 

oportunidades.  

Por isso, Potyara Pereira (1996:84) afirma que 

 “há de se fazer, antes de mais nada a distinção entre os diferentes 

pressupostos que informam o processo de descentralização, para 

que se possa eleger aquele que realmente esteja a serviço do povo, 

e não o contrário”. 

No Brasil, visando estas ponderações, recomenda-se o prevalecimento 

da descentralização institucional sobre a descentralização residual, pois se 

guia pelo princípio da universalização, visando a manutenção, a extensão ou 

mesmo a criação de direitos que garantam ao povo poder suficiente para 

exercer o controle sobre as ações do Estado e do mercado, valorizando a 

participação da sociedade e do mercado sem minimizar a presença do Estado 

no processo de regulação e provisão social. 

No que se refere à relação Estado/Sociedade Civil, no processo de 

descentralização, criam-se instâncias de participação popular, tais como: 

Fóruns, Conferências, Conselhos, no intuito de ampliar e viabilizar mudanças 

no perfil das políticas sociais de modo geral.  

 

 

2.2 - O PAPEL DO MUNICÍPIO COMO EXECUTOR DA 
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CONTEXTO 
DA DESCENTRALIZAÇÃO 
 

As tendências vivenciadas pelas políticas sociais na década de 90 

apontam para um reordenamento no interior do Estado. Reordenamento este 

que revela o novo papel das esferas municipais e locais, que ganham espaço 
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na discussão, diante da expressão das iniciativas civis e da descentralização 

das políticas sociais. 

Os municípios também são marcados pelo processo histórico de 

reformas vivenciado no país, e têm enfrentado os reflexos da crise econômica 

no cotidiano de seus cidadãos, necessitando, diante disso, criar alternativas de 

enfrentamento da pobreza e da desigualdade social. 

No final da década de 80, a nova Constituição do país tinha como diretriz 

a criação de condições para a descentralização das políticas públicas e induzia 

a formação de regime federativo num sistema cooperativo – que se “caracteriza 

por formas de ação conjunta entre instâncias de governo” (Almeida, 1995). 

Descentralização era compreendida, no processo constituinte, como um 

imperativo para resolver ou pelo menos atenuar a crise fiscal e financeira do 

país, e para enfrentar os encargos das dívidas públicas, interna e externa e 

também para reduzir o tamanho do Estado, principalmente do poder executivo. 

É nesse contexto que o município, como entidade federada, ganha 

visibilidade política, espaço no qual o Estado é capilar e próximo à população. 

Assim, as políticas sociais estão sendo implementadas pelos municípios, a 

exemplo dos programas de renda mínima, de criação de empregos ou de 

fomento ao desenvolvimento.   

Segundo Abrucio e Couto (1996), nesses novos tempos de redefinição 

do Estado, em que as políticas públicas vêm sofrendo drástica redução, 

mesmo nos países desenvolvidos, em que cresce a ideologia neoliberal, 

propondo um Estado mais enxuto e eficiente, as políticas que ainda são tidas 

como de responsabilidade governamental são justamente aquelas mais 

compatíveis às esferas subnacionais de governo, especialmente no âmbito 

municipal. 

Segundo Affonso (1997), a descentralização, no Brasil, ocorreu, 

principalmente, através de sucessivas emendas constitucionais que ampliaram 

os percentuais dos fundos de participação dos estados e municípios. As 

Emendas Constitucionais nº 23/83 e nº79/84, de autoria, respectivamente, do 

senador Passos Porto (PDS-CE) e do deputado Airton Sandoval (PMDB-SP), 

fizeram parte dos avanços descentralizadores vivenciados anteriormente à 

Constituição de 1988. 



 57

A descentralização é entendida aqui como um processo de distribuição 

de poder que pressupõe, por um lado a redistribuição dos espaços inerentes a 

cada esfera de governo, e, por outro, a redistribuição dos meios para exercitar 

o poder, ou seja, os recursos humanos, financeiros, físicos (Arretche, 1996; 

Ugá:1991). 

Nesse sentido, a descentralização como instrumento da ação 

governamental, deve objetivar o aprimoramento das relações 

intergovernamentais, capacitar melhor os governos subnacionais e locais para 

a função de agentes interventores e possibilitar o controle público, isto é, o 

controle da população organizada sobre a ação governamental.  

Lima (2003) destaca duas variáveis que envolvem a compreensão do 

processo de descentralização: o gradualismo e a variável institucional. O 

gradualismo pressupõe flexibilidade, que é o reconhecimento das diferenças 

políticas, econômico-financeiras, técnico-administrativas e sociais, bem como 

da capacidade diversa de resposta dos níveis subnacionais e municipais às 

demandas que se lhes apresentam. Já a variável institucional possibilita 

considerar a natureza das instituições no âmbito das quais se tomam decisões 

e se implementam as reformas. Esta variável refere-se ao legado das políticas 

prévias, que diz respeito às suas estruturas e às relações intergovernamentais 

que essas supunham. 

Exemplificando essa variável institucional, Lima (2003), afirma que diz 

respeito ao percurso de estruturação da área de assistência social com a 

formação do seu aparato institucional, de sua capacidade técnica instalada,  

“a forma como estão distribuídos entre os níveis de governo o 

conjunto de equipamentos, prerrogativas legais, recursos humanos e 

conhecimento especializado, necessários à gestão da política” (Lima 

In: Arretche, 1998).  

O formato institucional previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS, organizando o sistema descentralizado e participativo da assistência 

social, implica a superação de um legado político de pouca organicidade, 

fragmentação institucional, ações pontuais, poucos recursos e baixa 

capacidade técnica. Entretanto, o reordenamento institucional da área se deu 

sob uma perspectiva de reforma que privilegiou as metas de cortes de gastos e 



 58

redução do défit público, gerando o arrefecimento da capacidade do Estado de 

prover serviços, devido ao enxugamento da máquina estatal (Lima, 2003).  

Com a descentralização da política de assistência social desde 1993, 

quando foi promulgada a LOAS, a função de execução das políticas passa a 

ser dos municípios, contudo, esse processo ainda passa pela esfera estadual 

até 1996. Ao nível federal ficou a função de repassar bens móveis e imóveis, 

disponibilizar, de acordo com seu orçamento, os recursos financeiros 

necessários à execução dos programas absorvidos e a serem empreendidos 

pelos estados, dar o suporte técnico necessário à execução dos serviços, 

benefícios, programas e projetos.  

Com o repasse de toda a execução para os estados e com as 

normativas operacionais aprovadas, avançou-se conceitualmente em relação 

ao sistema descentralizado e participativo da assistência social e a Secretaria 

de Assistência Social – SAS deu início ao processo de municipalização, 

priorizando a sua ação junto aos municípios, por intermédio dos escritórios de 

representação. 

Com a Constituição de 1988, os municípios obtiveram ganhos fiscais 

significativos para a implementação das políticas públicas. Verificou-se 

também, uma descentralização inter-regional da receita disponível a qual 

cresceu a taxas mais elevadas nas regiões menos desenvolvidas no país. 

Entre 1988 e 1994, a receita tributária disponível dos estados e municípios da 

região Norte cresceu 42% e a do Nordeste cresceu 13%, enquanto a de São 

Paulo, por exemplo, decresceu 2% (Affonso, 1996). 

Realmente, a análise dos gastos públicos dos diferentes níveis de 

governo, aponta tal crescimento com os gastos municipais, em relação às 

políticas sociais, em grande parte dessas unidades territoriais, o que mostra o 

tamanho da responsabilidade assumida pelos governos locais. Contudo, a 

execução das políticas pelos municípios não é fácil, dadas as dificuldades 

enfrentadas pelos mesmos. Eles  

“precisam modificar sua estrutura administrativa e recapacitar-se 

financeiramente, alterando suas áreas de ação prioritária e 

incorporando estruturas de serviços antes pertencentes aos níveis 

superiores de governo, como é o caso da assistência social” 

(Abrucio, Couto, 1996:?). 
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Dessa forma, a descentralização pode se constituir também como uma 

estratégia idealizada pelos governos neoliberais para diminuir a ação estatal na 

área do bem-estar social, e com isso reduzir os gastos públicos nesse setor, 

gerando uma contradição de conceitos e estratégias, visto que a Constituição 

de 1988 explicita a garantia de direitos sociais universais. 

Por outro lado, a descentralização é defendida por alguns autores como 

a melhor alternativa para a reforma do Estado nas políticas sociais, pois 

resultaria numa maior proximidade entre governantes e governados, menor 

complexidade administrativa, menos burocratização e melhor direcionamento 

dos gastos, o que resultaria numa diminuição dos custos. 

Referindo-se ainda a esses aspectos Affonso (1997) levanta questões 

referentes à relação da descentralização com a democracia, o desenvolvimento 

e a eficiência e equidade. No que se refere à relação entre a descentralização 

e a democracia, encontram-se dois pólos de opinião: para alguns, a 

descentralização seria um mecanismo de redistribuição do poder político que 

permeabilizaria o Estado às pressões e a participação dos setores populares; 

para outros, entretanto, a descentralização representaria uma estratégia de 

deslocamento da alternativa popular para o plano local, macroeconômico, 

enquanto permanecem centralizados, com uma lógica, transnacional, os 

espaços das principais decisões políticas (Affonso, 1996).  

Quanto à relação entre descentralização e desenvolvimento, a 

polarização de posições é análoga. Para alguns, a descentralização seria o 

instrumento por excelência para se alcançar o desenvolvimento em favor das 

maiorias sociais, mediante a redistribuição espacial de recursos; para outros, 

entretanto, a descentralização, representaria o abandono de qualquer 

pretensão de equilibrar o desenvolvimento entre regiões e no interior delas. A 

descentralização seria, sob este ponto de vista, um dos eixos de estratégia 

neoliberal de assignação de recursos, contrária, portanto, às políticas 

redistributivas (Affonso, 1996). 

Já a relação entre descentralização, eficiência e equidade está 

permeada por complexas redes de causalidades, relacionadas principalmente à 

falta de avaliação dos impactos sobre o funcionamento do aparelho do Estado 

e dos serviços por ele prestados.     
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Stein (1997) afirma, ainda, que a descentralização implica a existência 

de um pluralismo, entendido como a ação compartilhada do Estado, do 

mercado e da sociedade na provisão dos bens e serviços que atendam às 

necessidades humanas básicas, desde que o papel do Estado não seja 

minimizado em seu dever de garantir direitos dos cidadãos. 

Nesse sentido, Doyal e Gough (apud Pereira, 1994) argumentam a favor 

da complementaridade entre a centralização e a descentralização, ao 

considerarem o planejamento central exercido pelo Estado e a participação 

democrática exercida pela sociedade, como os componentes essenciais do 

desenvolvimento de políticas sociais voltadas para as necessidades humanas. 

Segundo Affonso (1996), outro fator importante a ser destacado é a 

eficiência na arrecadação das receitas tributárias no plano municipal, o que 

também influencia muito os rumos das ações desenvolvidas. Entre 1988 e 

1995, a receita própria dos governos municipais cresceu 16,5% ao ano, em 

termos reais, enquanto as transferências para este nível de governo (da União 

e dos Estados) aumentaram 11,6% a. a. Com esse crescimento, a arrecadação 

própria dos municípios, que em 1988 era de apenas 0,66% do PIB, passou a 

corresponder a 1,7% do PIB em 1995 (Affonso,1996). 

Alguns analistas argumentam que o desempenho dos governos 

municipais deve ser relativizado, uma vez que o patamar do qual se parte é 

muito baixo (menos de 1% do PIB, contra 15,82% do governo central e 5,95% 

dos Estados). O esforço relativo de arrecadação dos municípios, entretanto, 

possui uma importância política em si, ou seja, o fato de estas esferas de 

governo passarem a cobrar os impostos a ela atribuídos pela Constituição, sem 

se “acomodarem” ao benefício do acréscimo de transferências estaduais e 

federais (Affonso, 1997). 

Com relação à atribuição de encargos aos municípios, a Constituição 

não relata explicitamente como se processam os mesmos, fazendo com que 

suponhamos que este item constitui uma problemática para grande parte dos 

municípios, devido à heterogeneidade existente em nossa federação. 

Dessa forma, podemos perceber que ocorreu nesse processo de 

descentralização à divisão de competências, os estados e municípios 

acabaram assumindo novas responsabilidades em decorrência do maior 

volume de recursos disponíveis e da omissão da União, em relação a alguns 
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programas tradicionalmente administrados por ela (principalmente no que se 

refere às políticas sociais), e em última instância, devido às pressões de uma 

sociedade civil mais organizada e reivindicativa, que pode expressar com maior 

liberdade seus interesses. 

Diante dessas colocações, estamos vivenciando um momento bastante 

difícil por parte dos governos locais para atender as demandas de seus 

cidadãos. Esse processo requer, com certeza, mudanças institucionais mais 

profundas nas estruturas dos poderes das esferas subnacionais, bem como a 

sua inter-relação. Este fato, aliado às carências de capacitação técnica para 

assumirem funções antes executadas pela União, à inexistência de 

mecanismos de avaliação, à pulverização desordenada e à ausência de 

mecanismos eficazes de coordenação, acentuam a ineficiência e a iniqüidade 

dos gastos públicos, trazendo várias conseqüências, principalmente, para os 

usuários dos serviços públicos.              
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3.1- CARACTERIZANDO O MUNÍCIPIO DE GOIANA 
 
 Localizada na mesorregião da Mata do estado de Pernambuco, Goiana 

está inserida na microrregião da mata setentrional. Atualmente, esta região é 

denominada pelos órgãos de planejamento como Região de Desenvolvimento 

da Mata Norte. É composta pelos distritos de: Goiana (sede), Pontas de Pedra 

e Tejucupapo; e os povoados de Atapus, Capricho, Estrada do Itapirema, 

Fábrica Ubu, Ibeapecu, Ilha de Itapessoca, Indústria Aço Norte, Jatobá, Usina 

Santa Tereza, Nossa Senhora da Maravilha, Barra de Catuama, Carne de 

Vaca, Catuama e São Lourenço. 

 

         

 
Fonte: IBGE, Base de Informações Municipais 

 

3.1.1- ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 
 No censo demográfico de 1991, realizado pelo IBGE, o município 

apresentou uma população residente de 64.150 habitantes. Recentemente, 

através do censo de 2000, verifica-se que a população cresceu para 71.088 

pessoas, das quais 43.466 residem em áreas urbanas, representando um 

percentual de 61,1%. Tal crescimento representa uma taxa de 10,8%, em nove 

anos. A densidade demográfica do município, que em 1991 era de 130,3 

habitantes por km², aumentou para 144,4 hab/km², em 2000. 

 Como se pode observar na tabela 3.1, nos últimos trinta anos, a 

população de Goiana apresentou um crescimento moderado, com taxas de 
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crescimento médias anuais variando entre 1% e 1,4%. Destaca-se o último 

quadriênio como o de taxas mais elevadas, decorrentes provavelmente da 

saturação do Núcleo Metropolitano de Recife, acarretando a permanência das 

novas famílias formadas, no próprio município (IBGE, 1996). 

 

 
Tabela 3.1- Goiana: Evolução da População Municipal (1940-2000)  

 

ANOS POPULAÇÃO (Habitantes) 

Taxa de 

Crescimento Médio 

Anual 

   

1940 41.091 - 

1950 44.962 0,9 

1960 59.122 3,1 

1970 51.588 -1,3 

1980 57.889 1,2 

1991 64.150 1,0 

1996 67.358 1,0 

2000 71.088 1,4 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1940-2001 e Contagem 

Populacional 1996 

 

A observação dos dados da tabela 3.2 evidencia uma acentuada 

concentração humana na área urbana do município, apresentando uma 

participação de quase dois terços do contingente populacional (61,1%) 

residindo em áreas urbanas situadas dentro do perímetro municipal. Na sede 

do município encontrava-se residindo aproximadamente a metade da 

população (49,0%), por ocasião do censo de 2000. Paradoxalmente, 

entretanto, se forem comparados os dados dos dois últimos censos 

demográficos, verifica-se que está ocorrendo uma ligeira queda na participação 

da população urbana, passando esta de 63,2% em 1991, para 61,1% em 2000. 
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Tabela 3.2 – Goiana: População residente, em valores absolutos e 

relativos, total, em situação urbana e em situação urbana na sede 

municipal, área total e densidade demográfica/2000. 

 
População residente 

Valores absolutos Valores relativos 

Urbana Urbana 
Unidades da 

Federação e 

Municípios Total 
Total 

Na sede 

municipal 

(1) 

Total 
Total 

Na sede 

municipal 

(1) 

Área 

total 

km2(2) 

Densidade 

demográfic

a 

(hab/km2) 

Pernambuco 7.911.937 6.052.930 5.498.405 100 76.5 69.5 98.526,6 80.3 

Recife 1.421.993 1.421.993 1.421.993 100 100 100 217,8 6529.4 

Goiana 71.088 43.446 34.876 100 61.12 49.06 492,1 144.4 

Fonte: IBGE CENSO 2000  
 

 
Os dados do Censo 2000, nos mostram que os chefes de domicílio com 

renda de até 1 salário mínimo correspondem a uma significativa parcela de  

59,8 % do total de chefes identificados.  

O Censo de 2000 mostra, ainda, que o conjunto de chefes com renda de 

até 2 salários mínimos representa a quase totalidade do universo municipal 

(83.0 %).   

Segundo o “Perfil Municipal”, elaborado pela Fundação de 

Desenvolvimento Municipal – FIDEM, (com base no mesmo censo), a renda 

média mensal dos chefes de domicílio, é de 1,4 salários mínimos mensais. O 

“Perfil Municipal” ainda informa que a renda familiar per capita é de 0,5 salário 

mínimo; e o contingente formado por pessoas com renda insuficiente (renda 

menor ou igual a 0,5 salário mínimo), representa 74,1% da população 

municipal. 

Este quadro está bem representado na tabela 3.3, onde se observa que 

apenas 165 chefes de famílias que residem no município, possuem renda 

mensal superior a 10 salários mínimos, representando um reduzido grupo de 

1,2% do total de chefes identificados por ocasião do Censo. 
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Tabela 3. 3 – Goiana: Rendimento mensal dos chefes de 

domicílio/2000. 

Chefes de domicílio 
Renda Mensal do Chefe de Família 

Mulher Homem TOTAL 
% 

      Até um Salário Mínimo: 2.896 5.599 8.495 59,8 

      + 1 a 3 SM 634 3.894 4.528 31,9 

      + 3 a 5 SM 96 594 690 4,9 

      + 5 a 10 SM 27 289 316 2,2 

      + 10 SM 14 151 165 1,2 

Sem rendimento - - - - 

Total 3.667 10.527 14.194 100,0 

Fonte: IBGE Censo de 2000 

 
 

A indústria, o setor de serviços e o comércio, em especial, são os 

setores que absorvem os maiores contingentes da força de trabalho formal, 

contribuindo, em conjunto, com 95.3% da oferta de trabalho no município, 

segundo os dados do Ministério do Trabalho / RAIS – 1997. O setor da 

indústria ocupa o primeiro lugar, com participação de 46,9% na oferta de 

trabalho no mercado local. Pelo menos no mercado formal, a construção civil 

aparece com uma participação incipiente na absorção da mão-de-obra local – 

apenas 0,1%.(Tabela 3.4), visto que a maioria de oferta de trabalho nesta área, 

se dá de modo informal. 

O contingente de 46,9% da oferta de trabalho formal oferecido pela 

indústria, se concentra basicamente nas usinas locais, Santa Tereza e 

Maravilhas, estando esta última, sem funcionar há três anos, 

aproximadamente; na indústria de papel Klabin S/A e nas pequenas empresas 

do ramo industrial instaladas no município.         
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Tabela 3.4 – Goiana: Empregados registrados no mercado 

formal/ 1997 

 

Setor Total % 

Indústria 3882 46,9 

Construção Civil 11 0.13 

Comércio 1434 17.3 

Serviços 2572 31.1 

Agropecuária 361 4,3 

Outros 4 0.04 

EMPREGO FORMAL 

Total de Empregados 8264  

Fonte: Ministério do Trabalho / RAIS/97 

 

 

 

Segundo dados do Banco de Informações Municipais – BIM / IBGE 

(1996), Goiana possui 593 unidades locais de empresas cadastradas 

jurídicamente. Destas, 574 são atuantes dentro do território municipal e sendo 

543 com sede estabelecida no município. As microempresas que ocupam entre 

1 e 4 pessoas,  representam a maioria absoluta neste cenário, com 

participação de 69,8%. Em 1997, segundo o Ministério do Trabalho, o número 

de pessoas ocupadas somava um total de 8.264 trabalhadores. Destas, 5.524 

tinham seus postos de trabalho distribuídos entre duas, das empresas de 

grande porte/mão–de-obra intensiva existentes no município. Ou seja, em 

empresas com mais de 1000 empregados, constituindo-se da indústria de 

cana-de-açúcar.  

Diante da preponderância da economia agro-açucareira na região, a 

qualificação predominante da força de trabalho é incipiente - 61,9% possuem 

formação elementar ou 1º grau incompleto. Segundo a tabela 3.5, em 1997, 

foram identificados apenas 244 empregados com curso superior, entre as 

empresas com registro oficial. 
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Tabela 3.5 – Goiana: Empregados Registrados, Segundo Grau 

de Instrução/1997 

 

Instrução Total % 

Primeiro Grau Incompleto 5.114 61.89

Primeiro Grau Completo 780 9.44

Segundo Grau Incompleto 476 5.76

Segundo Grau Completo 790 9.56

Superior Incompleto 153 1.85

Superior Completo 244 2.95

Analfabeto 700 8.47

Ignorado       7 0.08

INSTRUÇÃO DOS 

EMPREGADOS 

 

Total 8.264 100.0

Fonte: Ministério do Trabalho / RAIS/97 

 

 
Com relação à qualidade de vida, o índice de qualidade de vida do 

município de Goiana, definido pelo IDH -Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal, foi de 0.496, abaixo do IDH do estado de Pernambuco (0,572) e 

significativamente inferior ao do Recife(0,790) e ao do país como um 

todo(0,742). 

A longevidade da população, medida pelo índice de esperança de vida 

ao nascer, situa-se em 62.6 anos.  Por outro lado, a mortalidade infantil no 

município ainda é bastante elevada, apresentando taxa de 75.9 óbitos de 

crianças antes de um ano de idade para cada mil nascidas vivas. 

O município dispõe dos seguintes equipamentos e serviços para atender sua 

demanda na área de saúde: 

- Estabelecimentos de saúde com internação –3 (2 públicos e 1 

privado) 

- Estabelecimentos de saúde sem internação –22 (17 públicos) e (5 
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privados) 

- Postos de Saúde (PSF) - 17  

- Unidade Mista -1 

- Ambulatório/Clínica - 3 

- Hospitais Públicos - 1 

- Hospital Privado - 1 

- Leitos Públicos (mantidos pelo SUS) - 86 

- Taxa de Leitos por mil habitantes - 1.3 

Fonte: IBGE1992/98/2000 

 
O quadro educacional do município encontra-se sumariamente retratado, 

nos dados da tabela 3.6. Nela vê-se que, segundo dados da Secretaria 

Estadual de Educação, em 1996 existiam 97 escolas formalmente 

estabelecidas (sendo que 8 são particulares), distribuídas da seguinte forma: 

31 – pré-escolar; 59 – ensino fundamental e 7 de ensino médio. Existe uma 

instituição de ensino superior no município, a Faculdade de Formação de 

Professores de Goiana. 

As taxas de analfabetismo da população são bastante elevadas. 

Segundo o IBGE, em 2000 era de 33,3% para a população da faixa etária de 

11 a 14 anos. Somando-se a este grupo a população de mais de 15 anos, o 

índice sobe para 35,7% de analfabetismo, na época em que se realizou o 

censo.   
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Tabela 3.6 – Goiana: Indicadores da Educação no Município/1999 

 
Discriminação Pré-Escolar Fundamental Médio 

Número de 

Escolas 

31 59 7 

Vagas 

Disponíveis  

2851 18119               2630 

Nível Ensino Fundamental(7/14) Médio(15/19) 

Pop.Escolarizável 12.557 8.066 

Matrícula Escolar 11.655 1.058 

Taxa de Escolarização 92.8 % 13.1 % 

Taxa de Aprovação 77.7 % 92.5 % 

Taxa de Reprovação 22.3 % 7.5 % 

Taxa de Evasão Escolar 18.7 % 19.2 % 

Estabelecimentos de Ensino 

Superior 

Fac. de Formação de Professores de 

Goiana 

Analfabetismo (IBGE/2000) 

Taxa de Analfabetismo 11 a 14 

anos 
33.3 %

Taxa de Analfabetismo 15 anos e 

mais  
35.7 %

EDUCAÇÃO 

Criança(7/14 anos) que não 

frequenta escola  
32.1 %

Fontes: Secretaria Estadual da Educação, 1996/97/99; 

  

A contagem populacional de 1996, realizada pelo IBGE, identificou 

15.259 domicílios existentes em Goiana, onde residiam 67.358 indivíduos. 

Entre estes, 5.401 pessoas residiam em assentamentos subnormais existentes 

em Goiana. Este contingente representava na época, 8,4% do universo 

populacional existente no município.  Com o processo de saturação dos vazios 

urbanos do Recife e municípios circunvizinhos da região metropolitana, ocorreu 

um maior adensamento nas áreas urbanas de cidades como Goiana, 

localizadas relativamente próximas do núcleo metropolitano. Um dado 

interessante que deve ser observado é que, no período 1991/1996, o 
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crescimento do número de domicílios foi duas vezes maior que o crescimento 

da população - fato este que pode ser interpretado como forte indício de 

manifestação de demanda reprimida. Exemplo concreto disso é o de famílias 

que coabitavam num mesmo domicílio e passaram a morar em suas próprias 

casas ou casos de desmembramento familiar, através do casamento dos filhos 

(IBGE, contagem populacional de 1996).    

 
Tabela 3.7 – Goiana: Evolução dos Domicílios (1991-1996) 

ANO População Domicílios
Densidade 

Ocupacional
Incremento(%) 

1991 64.150 13.852 4,63 
Populaç

ão 

Domicílio

s 

1996 67.358 15.259 4,41 - - 

INCREMENTO 

1991-1996 
3.208 1.407 - 0,21 5,0 10,1 

INCREMENTO 

MÉDIO ANUAL 
641,6 281,4 - 1,0 2,03 

 Fontes: IBGE, Contagem Populacional de 1996 

 

A densidade ocupacional dos domicílios (habitantes/domicílio), 

encontrada em 1991, foi de 4,63 habitantes/domicílio. Na contagem 

populacional de 1996 esta relação sofreu um decréscimo de – 0,21 aferindo-se 

um valor de 4,41 habitantes / domicílio. 

Por ocasião da elaboração do Plano Diretor do Município, em 1997, 

Goiana registrava um déficit de 4.010 habitações.  

Atualmente encontra-se identificado pela Secretaria Municipal de Planejamento 

Obras e Meio Ambiente – SEPOMA, o seguinte quadro: 

 

• 10 favelas; 

•  42 loteamentos irregulares e clandestinos2; 

 

                                                 
2 Loteamentos irregulares são aqueles que possuem pendências, com relação aos impostos, junto a 
prefeitura  e clandestinos são aqueles que não estão devidamente registrados na Prefeitura, não existindo 
legalmente. 
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As 10 favelas identificadas situam-se na área urbana municipal, 

abrigando uma população de 14.575 pessoas, que ocupam 2.915 domicílios. 

Em relação ao número total de domicílios urbanos existentes no município, as 

favelas representam 19,1%, os loteamentos irregulares 44,18% e os 

loteamentos clandestinos 10,4% (Relatório de Gestão/ SEPOMA, 1998). 

 
ASPECTOS INSTITUCIONAIS/FINANCEIROS 
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E RECURSOS PARA GESTÃO 

A administração municipal de Goiana dispõe de um efetivo de 1.866 

funcionários ativos, distribuídos nas administrações direta e indireta. Deste 

universo, a sua quase totalidade (1.581 – correspondendo a 84,7%), é 

constituída de funcionários estatutários.  A qualificação do quadro é pequena, 

uma vez que 85,6% de seus membros se enquadram no nível auxiliar ou 

médio. O pessoal enquadrado no nível superior corresponde a 14,3% do total.  

 
Quadro 1 – Goiana: Composição do quadro de pessoal/1999 
 

Total de Funcionários Ativos 1866
Percentual de Despesas com Ativos 39%
Estatutários - Total de Funcionários Ativos 1581
CLT - Total de Funcionários Ativos 55
Outros - Total de Funcionários Ativos 230
Total de Funcionários Inativos 249

C
on

di
çã

o 
de

 
A

tiv
id

ad
e 

Percentual de Despesas com Inativos 5%
Nível Auxiliar/Médio Total de Funcionários Ativos 1598
Nível Superior Total de Funcionários Ativos 268
Nível Médio Total de funcionários da Administração 
Indireta 

5

E
sc

ol
ar

id
ad

e 
(N

ív
el

) 

Nível Superior Total de funcionários da 
Administração Indireta 

59

Total de funcionários da Administração Indireta 65
Estatutários - Total de funcionários da Administração 
Indireta 

49

Estatutários - Total de funcionários da Administração 
Indireta 

6

Outros - Total de funcionários da Administração 
Indireta 

10

A
dm

. I
nd

ire
ta

 

Nível Auxiliar Total de funcionários da Administração 
Indireta 

1

Fonte: IBGE, Pesquisa Informações Básicas Municipais 1999 
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ESTRUTURA DA PREFEITURA: 
A Prefeitura encontra-se estruturada administrativamente da seguinte 

forma:  

- Legislação e instrumentos de planejamento municipal 
 Plano Diretor - Aprovado em maio de 2000, sendo efetivamente 

aplicado, porém necessita de revisão. 

 Plano Plurianual de Investimentos – já foi aprovado pela Câmara, 

encontra-se em vigência. 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias – encontra-se em execução. 

 Lei de Orçamento Anual – encontra-se em execução. 

 Fonte: SEPOMA / IBGE, Pesquisa Informações Básicas Municipais 

1999 

 
- Descentralização administrativa 

Por necessidade de descentralização na aplicação dos recursos, 

conforme orientação do Governo Federal o município dispõe das seguintes 

instituições em funcionamento: 

 Conselho de Educação; 

 Conselho de Merenda;  

 Conselho do FUNDEF;  

 Conselho de Saúde;  

 Conselho de Assistência Social 

 Conselho de Direitos das Crianças e dos Adolescentes; 

 Fonte: SEPOMA / IBGE, Pesquisa Informações Básicas Municipais 

1999/ SEPOMA 

 
 
- Programas de incentivo à geração de emprego e renda 

O Município utiliza-se de mecanismos para possibilitar a ampliação das 

oportunidades de emprego e renda para sua população, podendo ser 

destacados: 

 Incentivos para Atração de Atividades Econômicas – 

Recentemente foi estruturado o PEM – Plano Estratégico do 
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Município para incentivo às atividades econômicas relacionadas 

ao Turismo, pesca e agricultura.  

 Isenção de IPTU (para funcionários públicos municipais).  

 Isenção de ISS. 

 Programas de Geração de Trabalho e Renda – Através dos 

Programas PRORENDA E PROMATA. 

 Programa ou Ação de Capacitação Profissional – para os jovens 

com problemas de integração social (dependentes de drogas) 

através do SEBRAE.  

 Fonte: SEPOMA / IBGE, Pesquisa Informações Básicas Municipais 

1999. 

 

Na planilha referente aos “Dados Gerais do Município” (Relatório de 

Gestão/Secretaria Municipal de Finanças/SEPOMA, 1998), entre 1997 e 1998, 

a receita total do Município cresceu 33,2%. Também verifica - se que as 

receitas públicas municipais têm seu principal suporte em transferências 

correntes, sendo que o Estado contribui com a maior parcela (51,7%) seguido 

da União (40,6%). Em 1998, estas contribuições corresponderam, 

respectivamente, aos valores de R$ 8.411.700,00 e R$ 6.609.030,00, oriundas 

especialmente do Fundo de Participação dos Municípios – FPM (União), e do 

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (Estado). 

As despesas correntes do Município são, quase que totalmente 

constituídas, por despesas  de custeio, com pessoal e serviços de terceiros, 

somando 96,2% das despesas correntes. O ítem pessoal contribui sozinho 

para 61,7% das despesas. 

Quando o foco volta-se para os setores geradores das despesas, as 

verbas disponíveis estão concentradas especialmente em três setores: 

educação e cultura (28,7%), habitação e urbanismo (21,8%), e administração e 

planejamento (21,7%). O setor de saúde demandou em 1998, apenas 12,6% 

das despesas, e assistência e previdência ,11.6% (Tabela 3.6). 
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Tabela 3.8 – Goiana: Distribuição das despesas municipais por 

áreas (1997-1998) 
 

1997 1998 
Áreas 

Valor % Valor % 

Administração e Planejamento 3.032,12 24,63 3.298,11 21,73

Agricultura 30,59 0,25  0,00

Comunicações 0 0,00 0 0,00

Educação e Cultura 4.341,65 35,27 4.356,13 28,70

Habitação e Urbanismo 2.244,09 18,23 3.308,66 21,80

Saúde e Saneamento 1.479,13 12,02 1.907,99 12,57

Trabalho 0 0,00 0 0,00

Assistência e Previdência 1.181,45 9,60 1.754,79 11,56

Transporte 0,60 0,0 0 0,0

Demais áreas 0 0,0 550,02 3,62

Total 12.309,63 100,00 15.177,06 100,00

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças / SEPOMA 

 

O cadastro técnico que dá suporte operacional à aplicação do Imposto 

Territorial Urbano – IPTU, fundamenta-se em uma base de dados datada de 

1989. Atualmente está sendo desenvolvido um trabalho de recadastramento 

dos imóveis do município. Estima-se que seja de 10%, o percentual de terrenos 

não cadastrados e de 20%, o de edificações não cadastradas. A última 

atualização da “Planta Genérica de Valores” é de 1997. Estima-se que o 

percentual de desatualização em relação aos preços de mercado seja da 

ordem de 90%. 

Ainda no mesmo documento citado anteriormente (Relatório de 

Gestão/Secretaria de Finanças/ SEPOMA, 1998), a arrecadação municipal 

oriunda deste imposto apresentou um crescimento relativamente pequeno 

entre 1997-98; apenas 3,69% de incremento entre um exercício e o seguinte. 

Na sua composição, o uso residencial é praticamente o maior gerador de 

tributos, uma vez que a indústria e o comércio contribuíram em 1998, apenas 

com 12,1% do montante arrecadado. O número de imóveis isentos de IPTU 

representa 11,3% dos imóveis cadastrados. 
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 Diante do quadro traçado, com relação ao município de Goiana, 

principalmente no que se refere aos indicadores sociais, percebe-se que a 

maior parte da população se constitui de pessoas pobres ou abaixo da linha de 

pobreza (considerando-se a distribuição de renda).  Os serviços de saúde, 

educação, habitação, assistência social, constituintes da política social local, 

não são suficientes para atender à demanda da população, devido a limitação 

dos recursos. 

 Os usuários recorrem freqüentemente à assistência social, visto que não 

possuem meios de prover suas necessidades básicas. Contudo tal política 

ainda não dispõe de uma estrutura que possa atender às demandas 

apresentadas, principalmente no que se refere à geração de emprego e renda, 

restringindo-se principalmente ao atendimento de crianças e adolescentes 

através de programas sociais, o que pode ser comprovado na tabela 3.7, que 

demonstra o pequeno investimento de recursos para esta política. 

     

 

3.2- O SISTEMA DESCENTRALIZADO E 
PARTICIPATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 
GOIANA: O DEBATE SOBRE O CONSELHO, O FUNDO, 
O PLANO E OS PROGRAMAS SOCIAIS 
DESENVOLVIDOS 
 
 Com base nas discussões travadas no capítulo anterior fica claro que a 

descentralização da política de assistência social ocorreu no Brasil através da 

implementação do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência 

Social – SDPAS, o qual se constitui a partir da criação de instâncias 

deliberativas e participativas nos âmbitos locais, consolidando-se 

principalmente na década de 90, com a promulgação da LOAS. 

A nova organização da política de assistência social prevista na LOAS, 

sustenta, e se propõe a enfrentar dois grandes pólos de tensão institucional 

que perpassam não só a estrutura administrativa política pública da assistência 

social, mas também a própria lógica de engendramento das  relações sociais, 

instalando um novo paradigma de gestão, a saber: a repactuação da relação 

entre o poder central, os poderes públicos locais e intermediários; a 
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democratização da relação entre Estado e sociedade, em duas dimensões: a 

participação das entidades não-governametais prestadoras de serviços sócio-

assistenciais e a participação da sociedade civil organizada, na tarefa do 

controle social e da co-gestão junto aos conselhos, conferências e fóruns, na 

construção e no desenvolvimento da política de assistência social.  

O governo federal deve garantir, assim, a tarefa de articulador da política 

em nível nacional, mantendo a responsabilidade de elaborar as normas gerais 

da política de assistência social: garantir o financiamento e execução dos 

benefícios de prestação continuada; apoiar financeiramente os programas, 

projetos e serviços de enfrentamento à pobreza em âmbito nacional; e ainda, 

complementar as ações dos estados e dos municípios (LOAS, Art. 12). 

Na condição de instâncias intermediárias, os estados devem 

responsabilizar-se em complementar as ações dos municípios, e ainda 

participar no financiamento dos auxílios natalidade e funeral; apoiar técnica e 

financeiramente os serviços, programas e projetos de enfrentamento da 

pobreza; atender às ações sócioassistenciais de caráter emergencial (LOAS, 

Art. 13). 

Aos municípios e ao Distrito Federal couberam atribuições mais 

extensas: implementar os projetos de enfrentamento à pobreza e executar as 

demais ações sócioassistenciais, além de co-financiá-las em sua totalidade 

(Loas, Art. 14 e 15, Política Nacional de Assistência Social e Norma 

Operacional Básica).  

Nessa perspectiva, a política de assistência social, no município de 

Goiana, foi pautada numa série de reordenamentos que trouxeram alguns 

avanços, mas também indicaram alguns desafios de cunho institucional, 

técnico e financeiro. 

Os oito primeiros anos após a promulgação da LOAS, no município de 

Goiana, foram marcados, inicialmente, pela condução da assistência social, 

como ação social de combate a pobreza, através de práticas assistencialistas 

realizadas de forma paternalista. A partir de meados de 1997, quando o 

município assumi a assistência social como política e passa a executa-la de 

forma descentralizada criando os instrumentos legais para tanto (CMAS, 

FMAS, PMAS), inicia-se uma tentativa de reordenamento em sua condução, 
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passando-se a executar programas sociais de atenção à criança e ao 

adolescente, contudo ainda de forma preliminar.  

 Três anos após a descentralização da política de assistência social, com 

o discurso da gestão democrática, assume o poder executivo municipal em 

2000, o Sr. Edval Felix Soares, que pela primeira vez é eleito prefeito de um 

município. Em seu discurso de campanha, utilizou o slogan “Uma nova 

História”, para a cidade de Goiana, que política e historicamente foi marcada 

pelo poderio político de oligarquias constituídas por duas tradicionais famílias 

da região (Rabelo e Gadelha).  

 As marcas do coronelismo, vivenciadas durante décadas, no município, 

perduram até os dias de hoje, marcando as relações sociais, políticas e 

econômicas e influindo, direta ou indiretamente, na implementação das 

políticas sociais, no plano local.   

 Optando pela gestão democrática da cidade, o atual prefeito, caiu no 

gosto popular, por apresentar propostas transformadoras, no que se refere às 

linhas de ação e à forma de gestão defendida. Para tanto, os componentes 

obrigatórios do projeto, a que se propunha, foram baseados, segundo sua 

equipe, na inversão de prioridades e no incentivo à participação popular. 

 A primeira consiste em uma nova forma de administrar localmente as 

condições de reprodução da força de trabalho, através da execução de 

políticas públicas na perspectiva dos direitos sociais, não mais se valendo de 

ações clientelistas e paternalistas. Já a participação popular é, 

reconhecidamente, elemento essencial para viabilizar a combinação de 

instrumentos da democracia representativa à democracia participativa. 

 Nesse sentido, a gestão democrática em questão, propõe uma radical 

alteração qualitativa do modo de cumprimento do conjunto das funções de 

reprodução da força de trabalho e da legitimação política local, centrada na 

preocupação de contribuir para a transformação da cultura política 

prevalecente. Política essa que se realizou durante muitos anos sob o cunho 

de práticas anti-democráticas e paternalistas.  

 A implementação de tal proposta exige que as ações políticas sejam 

dotadas de visibilidade social – pois apenas desse modo elas adquirem eficácia 

no plano da cultura política proposta. Em outras palavras, as ações deveriam 

traduzir marcas que se contrapunham àquelas dos valores políticos 
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conservadores (como grandes obras), que tinham o objetivo de iludir as 

massas populares, a fim de garantir o poder. 

 Esta nova proposta para a administração municipal passou 

respectivamente, pela reelaboração da identidade local, inversão de 

prioridades, democratização da relação entre comunidade e prefeitura (Agenda 

de Propostas: Uma Nova História, 2000). 

 Segundo (Daniel, 1990) em última instância, o que confere sentido ao 

município enquanto unidade componente da nação é sua identidade própria, 

fundada numa certa história e em signos distintivos de sua territorialidade. A 

discussão desse imaginário social, embora obra coletiva, tem sido, comandada 

pelas elites sociais e políticas locais. 

 Do ângulo de quem pretende participar da implementação de um novo 

projeto de município, é fundamental, portanto, atuar sobre essa dimensão do 

real que é captar seus componentes nucleares, de modo a resgatá-los, ora 

aprofundando, ora redefinindo seu sentido, no rumo da produção de um 

imaginário que realce os valores dos direitos e da cidadania (Daniel, 1990). 

 No nível das administrações municipais, inverter posturas, estimulando a 

apropriação dos espaços públicos, é também contribuir para redefinir a matriz 

territorial vigente e a noção de comunidade: recuperar a idéia da ocupação das 

ruas e praças públicas pela população, viabilizando manifestações culturais ou 

de lazer e dando atenção à população em geral. 

 Diante disso, convém destacar duas observações. Em primeiro lugar, a 

proposta de inversão de prioridades não coloca como questão à eliminação das 

carências – estas, aliás, não são mensuráveis “objetivamente”, pois são 

produto de um sentimento coletivo – meta irrealizável, face à escassez de 

recursos, por mais condescendentes que sejam os critérios de definição das 

carências. Trata-se, sim de realizar melhorias, redistribuir renda e inscrever 

direitos, contribuindo para a superação de valores políticos excludentes, mas 

consagrados socialmente, como por exemplo, a concessão de benefícios em 

troca de votos. 

 Com base nessas colocações percebe-se que o processo iniciado no 

ano 2000 pelo atual prefeito, foi bastante audacioso, em seus objetivos, e 

passou por algumas dificuldades na sua execução. Um dos fatores que 

dificultou esse processo foi à falta de experiência como gestor público. Além 
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disso, as equipes formadas para atuar na execução das políticas sociais 

iniciaram seus trabalhos praticamente às “escuras”, devido à falta de dados 

deixados pelas equipes anteriores. 

 Na política de assistência social não foi diferente, não existiam registros 

das ações executadas. Apenas um profissional (assistente social) era 

proveniente da gestão anterior. Inicialmente, as ações começaram a ser 

desenvolvidas como política pública de direito, mudando a forma de cessão 

das doações (filtro para água, cestas básicas, óculos, medicamentos, entre 

outros), antes feitas pela primeira dama do município sem critérios pré-

definidos, atendendo principalmente de forma paternalista.  

Analisando a política de assistência social em Goiana, através dos 

dados coletados e especialmente de entrevistas com o secretário de ação 

social, podemos afirmar que segundo suas colocações, apesar das dificuldades 

gerenciais encontradas no município, decorrentes de uma cultura 

assistencialista moldada por uma política coronelista baseada no passado 

político do município, muitos avanços podem ser observados na execução da 

política municipal de assistência, a partir dessa nova gestão. O simples fato do 

executivo municipal, em consonância com os gestores da política social, ter 

assumido o compromisso com a implementação de uma gestão transparente e 

sensível à premissa do planejamento participativo, já indica um avanço no 

modelo de gestão atual.  

Para o gestor (secretario de ação social), a assistência social, no 

município, busca se integrar à proposta macro de gestão do governo 

municipal, que está centrada na perspectiva do desenvolvimento sustentável, 

enquanto uma mudança que gere condições de crescimento econômico com 

equidade social e com respeito às identidades sócio-culturais existentes no 

contexto social do município.  Contudo isso não pode ser conseguido de forma 

isolada é necessário que haja uma interação entre as deferentes políticas 

sociais (saúde, educação, desenvolvimento, etc.)  para que se possa visualizar 

algum grau de desenvolvimento da cidade. 

Um aspecto muito importante que o secretário de ação social destaca, é 

o avanço na consolidação de um sistema de informações gerenciais sobre a 

realidade social do município, bem como a montagem de uma rede de 

articulação entre setores do governo, terceiro setor, sociedade civil organizada, 
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conselhos e instituições afins. Neste sentido, dispõe-se atualmente de um 

mapeamento dos atores e instituições sociais, bem como do papel 

desempenhado pelos mesmos no processo de gestão municipal. Como 

complemento a esta base de informação, existe a busca pelo conhecimento 

das principais normas jurídicas de legislação municipal, tais como: plano diretor 

da cidade, plano plurianual, Leis Orgânicas, e Códigos Tributários. No tocante 

aos atores sociais, consolidou-se uma boa relação com os movimentos sociais 

(Associações de Moradores, Conselhos Comunitários, Lideranças, etc), com o 

terceiro setor (ong’s), com os empresários locais e com o cidadão comum 

(Entrevista com o secretário de Ação Social). Contudo essa relação tem se 

mostrado frágil visto que a participação dessas instituições nas decisões é 

pequena. 

Vale salientar ainda que nos últimos anos, com a descentralização, 

foram desenvolvidos programas em parceria com o governo federal (PETI, 

Agente Jovem, Roda Moinho, entre outros), bem como programas criados pelo 

próprio município (Projeto Uma Nova História e Vaca Mecânica) gerando 

também avanços na própria estrutura de atendimento da Secretaria de Ação 

Social.  

Contudo, apesar do planejamento ter sido realizado com base nas 

diretrizes da LOAS e dos avanços atingidos neste processo, o município ainda 

encontra diversos entraves no cumprimento e execução das metas 

estabelecidas a partir destas diretrizes. Dentre estas dificuldades, merecem 

destaque os seguintes aspectos: 

• Ausência de uma maior articulação como as demais políticas públicas 

existentes no município (de saúde, educação, geração de emprego e 

renda, etc), decorrente da grande demanda de serviços prestados 

isoladamente por cada política; 

• Dificuldade de inclusão de novos serviços (projetos e programas) para 

atender à população carente, devido à escassez de recursos e estrutura 

física adequada para atender às exigências de instalação dos 

programas, bem como à indisponibilidade de técnicos capacitados para 

execução dos mesmos; 

• Dificuldade na avaliação e mensuração de resultados, com vistas a 

diagnosticar o real impacto das políticas no município; 
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• A baixa autonomia e motivação, das organizações sociais, dificulta o 

processo de legitimação da política de assistência social, e inviabiliza a 

instalação de mecanismos institucionalizados de participação na gestão, 

tais como: orçamento participativo, implantação de conselhos populares, 

Fórum da Cidade, estabelecimento de parcerias / cooperativismo 

solidário. 

 

Com relação ao SDPAS, as entrevistas demonstram que, tanto por parte 

dos técnicos quanto dos conselheiros, a descentralização preconizada pela 

LOAS ainda é desconhecida no plano local, o que dificulta sua implementação 

de forma satisfatória. Não há um entendimento, por parte desses atores, das 

reais diretrizes e objetivos a que se presta o SDPAS quais sejam: realização da 

assistência como direito social com comando único em cada esfera de 

governo, controle social, democratização na relação estado sociedade, 

realização de conferências e fóruns, entre outros. 

Quando questionados sobre os motivos pelos quais o município vem 

assumindo a execução da política de forma descentralizada, é consenso a 

afirmativa de que o município necessita dos recursos do governo federal para a 

execução dos programas, mesmo que isso implique assumir a contrapartida, 

como por exemplo, contratação de pessoal, compra de equipamentos, aluguéis 

de imóveis para a implementação dos programas, gastos com transporte, entre 

outros, caso contrário os programas não viriam para o município. Isso 

demonstra a dependência do governo local, com relação aos recursos da 

União.    

Por outro lado, os entrevistados ressaltam que, com a descentralização, 

houve um aumento na possibilidade de participação das comunidades na 

execução da política e, principalmente, na definição de prioridades a serem 

atendidas. Nesse sentido, a descentralização é defendida como ponto positivo 

no interior da política. 

Em contraposição a isso, os dados coletados revelam, ainda, que o 

processo de descentralização ocorreu de forma brusca, “os municípios foram 

surpreendidos e ainda não estão estruturados para lidar com a nova dinâmica 

da assistência social enquanto política pública, tornando a rede de proteção 

social frágil” (Entrevista com técnica). Todos os entrevistados afirmam que o 
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município não tem condições adequadas para assumir a execução da política 

de forma descentralizada, devido à falta de recursos, de pessoal capacitado e 

de capacidade física.   

A implementação do SDPAS no município de Goiana foi iniciada em 

1997, através da criação do Conselho Municipal da Assistência Social, dada à 

determinação estadual, segundo a qual esta política deveria ser assumida 

pelos governos locais.  

Analisando as atas do Conselho, verifica-se que o argumento central 

para sua criação foi a necessidade de regulamentar as instâncias legais 

(Conselho, Fundo e Planos) componentes do SDPAS, para que o município se 

tornasse apto a receber recursos federais para a implementação dos 

programas. 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Goiana, regulamentado 

pela Lei nº 1800/97, 

“composto por cinco representantes do poder público municipal e 

cinco representantes da sociedade civil e seus respectivos suplentes, 

se constitui então como órgão deliberativo e consultivo, de caráter 

permanente, com o objetivo primordial de exercer o controle social da 

política de assistência social no âmbito municipal” (Lei nº 1800/97). 

Na análise das atas do Conselho, desde sua criação até o ano de 2003, 

foram contabilizadas 22 reuniões ordinárias, sendo 16 reuniões na gestão que 

foi de 1997 a 2000 e apenas 06 na gestão atual (2001 a 2003). 

Caracterizando a atuação do Conselho no período de 1997 a 2000, 

através dos documentos coletados, observamos que a pauta das reuniões gira 

em torno, principalmente, das questões legais/burocráticas que envolvem o 

funcionamento do Conselho, como por exemplo, a elaboração e aprovação da 

lei que cria o Conselho, a votação da diretoria, aprovação do plano e de 

programas, etc. Além disso, são apresentados os programas a serem 

implementados pelo município (PETI, Programa Brasil Criança Cidadã, etc.).  

Outro fato que chama a atenção é que a composição da diretoria do 

Conselho foi formada apenas por representantes do poder público municipal, 

os quais convocam e conduzem as reuniões. 

Voltando a atenção para o período que vai de 2001 a 2003, verificamos 

que houve uma quebra em todo o contexto sócio-político do Conselho, visto 
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que se inicia uma nova gestão municipal, a qual é marcada pela posse do novo 

prefeito, que chega com um discurso permeado de novas propostas de atuação 

política, como já foi falado anteriormente, denominando sua gestão como 

democrática e incentivando a participação da sociedade na realidade social do 

município. 

Inicialmente, ocorre uma reorganização no Conselho, visto que novos 

membros do executivo (representantes governamentais) assumem os lugares 

dos representantes exonerados, quando da saída do prefeito anterior. Essa 

reordenação implica uma quebra na dinâmica das ações, visto que os novos 

conselheiros não têm experiência nem capacitação na área da assistência. 

Acontece o que chamamos de falta de continuidade na execução da tarefa de 

controle social do Conselho. 

Isso pode ser comprovado pelo baixo número de reuniões realizadas e 

pela falta de entendimento por parte dos conselheiros, das atribuições do 

Conselho e do seu papel enquanto conselheiro. A pauta das reuniões nesse 

período se restringe apenas a deliberações, através da assinatura dos 

conselheiros, nos documentos a serem encaminhados para o governo federal, 

sem que haja, contudo, uma discussão prévia a respeito dos problemas e das 

demandas do município.  

Os conselheiros entrevistados, que representam o poder público, 

afirmam que estão no Conselho, por terem sido indicados pelo prefeito, mas 

demonstram que não têm conhecimento da área e nunca participaram de 

capacitações sobre o SDPAS. Ainda na atual gestão, os representantes da 

sociedade civil afirmam representar os interesses da sua comunidade, mas 

estão no Conselho porque conhecem o gestor ou o prefeito e foram convidados 

por eles a fazer parte do Conselho, devido ao trabalho que realizam nas 

instituições em que atuam . 

Quando questionados sobre a função do Conselho, os conselheiros 

demonstraram insegurança em suas respostas, mas reconhecem o Conselho 

com um espaço de participação na condução da política. Alguns depoimentos 

revelam isso: 

 “para legitimar a participação institucional e civil na política de 
assistência social” (Técnico) 



 85

“garantir a participação dos diversos segmentos da sociedade na 

formação, acompanhamento e monitoramento das políticas 

públicas”(Gestor) 

“ajudar na implementação da política” (Conselheiro Soc. Civil) 

“para que a sociedade civil esteja entrosada e discutindo a respeito 

das ações que são desenvolvidas no município” (Conselheiro Soc. 

Civil) 

  

Quanto à atuação do Conselho, verificamos que tanto nas atas quanto 

nas entrevistas, se restringe apenas à realização de reuniões quando há 

necessidade da assinatura dos conselheiros em algum documento. Por isso, na 

última gestão municipal, foram realizadas apenas seis reuniões no período de 

três anos. 

 Com relação ao Plano Municipal de Assistência Social, o mesmo devera 

ser um instrumento primordial para a implementação do SDPAS, como 

norteador da política de assistência social no plano local. 

 Segundo os dados coletados, o município possui um Plano Plurianual de 

Assistência Social e os Planos Anuais. Analisando tais documentos, verifica-se 

que os Planos referentes aos três anos estudados, da atual gestão, não 

sofreram mudanças significativas de um para outro, buscando como objetivo 

central “garantir a inserção da comunidade civil organizada na execução das 

políticas públicas do município proporcionando alternativas de vida melhor para 

as populações vulnerabilizadas pela pobreza e exclusão social” (Plano 

Municipal de Assistência Social).  

 Além disso, os Planos Municipais de Assistência Social dos anos 2001, 

2002, e 2003 constituem-se basicamente dos seguintes objetivos específicos: 

- Desenvolvimento e manutenção de relações institucionais 

governamentais e não-governamentais apropriadas; 

- Promoção do atendimento a crianças e adolescentes na faixa 

etária de 07 a 14 anos; 

- Viabilização de formas de atendimento a crianças e adolescentes 

em situação de risco pessoal e social, bem como garantir o 

processo de escolarização de crianças e adolescentes na rede 

pública escolar; 
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-  Prevenção da desnutrição em crianças, adolescentes, idosos e 

gestantes, através de parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde; 

- Viabilização do atendimento aos idosos, reintegrando-os à 

sociedade.   

 

 No primeiro item, os Planos estão considerando o desenvolvimento de 

parcerias com a sociedade civil organizada para a execução de ações de 

combate à pobreza, no que se chama de transferências de responsabilidades. 

 Verifica-se ainda que tais planos trazem alguns objetivos que não são 

específicos da assistência social, constituindo-se como função atípica da 

assistência, demonstrando a falta de entendimento quanto aos conceitos 

geradores da assistência social enquanto política pública. 

 Os Planos se propõem, ainda, a estabelecer uma metodologia 

participativa em sua execução, através da implementação do planejamento 

participativo e de um sistema de organização e monitoramento voltados ao 

enfrentamento das desigualdades sociais, em parceria com o Conselho. 

 Contudo, quando questionados sobre a elaboração e acompanhamento 

dos Planos, os conselheiros afirmam que não participaram do seu processo de 

elaboração e que não há um acompanhamento sistemático das ações 

desenvolvidas. Segundo eles, o Plano foi elaborado pelo gestor e apresentado 

para aprovação, como uma formalidade, sem expressar as reais necessidades 

do município, visto que no mesmo não existe um diagnóstico local aprofundado 

quanto à questão social do município.  O que também se caracteriza como um 

entrave na condução da política. 

 Quanto ao financiamento da política, com a descentralização, os 

municípios passaram a assumir o co-financiamento da política juntamente com 

a União, através da criação dos Fundos Municipais de Assistência Social que, 

em conjunto com a legitimação dos outros instrumentos (Conselho e Plano), 

habilitam o município a receber recursos federais para a execução dos 

programas. 

Com relação à descentralização dos recursos de responsabilidade do 

governo federal, o secretário de ação social considera que, “se por um lado ele 

tem sido de fundamental importância para a garantia da manutenção de uma 
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política continuada, sem interrupções esporádicas, por outro lado precisamos 

ficar atentos aos efeitos perversos dessa descentralização”. Com relação a 

estes efeitos perversos, as principais queixas percebidas no município têm sido 

a exigência de contra-partida muito alta do município, que muitas vezes 

compromete a qualidade dos programas. Também o fato de que a utilização 

dos recursos federais descentralizados se dá de forma muito limitada e pouco 

flexível, ou seja, na maioria dos casos, o repasse não atende à demanda total 

do município e o recurso limita-se a ser utilizado em despesas de consumo e 

pagamento de instrutores, ficando para o município a responsabilidade de arcar 

com as despesas de estrutura física, material permanente, transporte entre 

outras.  

 O Fundo Municipal de Assistência Social de Goiana, criado pela Lei nº 

1801/97, ratificado pelo Decreto nº 065/98 e gerido pelo gestor da assistência 

social, constitui-se como órgão captador e aplicador de recursos a serem 

utilizados segundo deliberações do CMAS, ao qual é subordinado para todos 

os fins. 

 Segundo o Secretário de Ação Social de Goiana, os programas sociais 

financiados com recursos da União possuem dotações orçamentárias 

específicas e contas distintas, nas quais são depositados os recursos, visto 

que, para ele, seria inviável administrar esses recursos através de uma única 

conta, para fins de prestação de contas. 

 No orçamento municipal planejado para os anos de 2001, 2002, 2003, 

que girou em torno de dois milhões de reais, para cada ano, existiam rubricas 

específicas para os programas sociais a serem desenvolvidos e uma rubrica 

para o Fundo Municipal de Assistência Social, que eqüivaleu a 0,5% do total do 

orçamento. Vale salientar que os recursos utilizados nesta rubrica são 

destinados às ações de combate à pobreza e aos projetos não financiados pelo 

governo federal. 

 Dos três elementos estudados, o FMAS é o mais desconhecido entre os 

conselheiros, ainda segundo o Secretário de Ação Social,  

“existe apenas como uma formalidade do sistema, para que o 

município esteja apto a receber recursos do Governo Federal [...} 

legalmente eu sou o gestor do Fundo, mas quem decide sob sua 

utilização é o departamento financeiro”. 
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 O financiamento da política de assistência social, após dez anos de 

promulgação da LOAS, é uma questão que ainda precisa ser melhor definida, 

visto que comporta essencialmente decisões políticas, expressando, 

conseqüentemente, escolhas políticas. Nesse sentido, muitos entraves têm 

sido apontados, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento de 

regras claras de financiamento.  

 De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Goiana, deveriam 

ser destinados anualmente 6% do orçamento geral do município para a política 

de assistência social, contudo, os recursos gastos não chegam à casa dos 

1,5%. No ano 2001, o total de recursos gastos correspondeu a R$ 1 milhão e 

R$ 441 mil, dos quais R$ 964.567 mil provenientes do governo federal  e R$ 

146.869 mil, recursos próprios do município. Em 2002 foram gastos 1 milhão e 

300 mil reais, dos quais R$ 1 milhão e R$ 273.854 mil provenientes do governo 

federal e R$ 137.256 mil, recursos próprios. Em 2003, o valor dos recursos 

gastos foi reduzido à metade do ano anterior, devido ao corte no repasse de 

recursos federais, através do Fundo de Participação dos Municípios e da 

diminuição nas arrecadações municipais. Analisando esses dados percebe-se 

que, em média, 85 % dos recursos utilizados são provenientes do Governo 

Federal e 15% são recursos próprios do município.  

 Quando questionados sobre o financiamento da política de assistência 

social, os conselheiros revelaram não saber de nenhuma informação a respeito 

do orçamento da assistência, nem acompanham os recursos investidos na 

área. Analisando as atas do conselho verifica-se que não vem sendo feita 

nenhuma discussão a respeito da utilização dos recursos. Nas entrevistas 

todos criticam a falta de recursos e de informações sobres os mesmos.   

No que se refere às ações e programas desenvolvidos pela Secretaria 

de Ação Social no período estudado, percebe-se que, a gestão atual, baseou 

seu enfoque de atuação em áreas distintas, as quais podem assim ser 

denominadas: 

• Programas/projetos de desenvolvimento social; 

• Serviço de atendimento às necessidades básicas; 

• Atividades de apoio comunitário; 

• Eventos e parcerias com outras secretarias; 
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Com base nessas áreas de atuação foram desenvolvidos os seguintes 

programas: 

 

Quadro 2 – Goiana: Programas e Projetos desenvolvidos e suas fontes de 
financiamento (2001-2003) 

ORGÃOS FINANCIADORES PROGRAMAS E PROJETOS 
• GOVERNO FEDERAL 
• GOVERNO MUNICIPAL 

(contrapartida) 

• Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil – PETI 

• Agente Jovem Egresso do PETI
• Agente Jovem de 

Desenvolvimento Social e 
Humano. 

• Programa de Atenção à Criança 
– PAC (creches) 

• Apoio à Pessoa Idosa – API 
• Ciranda da Criança 

• GOVERNO DO ESTADO 
• GOVERNO MUNICIPAL 
 

• Programa Roda Moinho 
• Revisão dos Benefícios de 

Prestação Continuada – BCP 
• Casa da Cidadania 

• GOVERNO MUNICIPAL 
 

• Centro de Convivência do Idoso
• Uma Nova História 
• Vaca Mecânica 
• Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 
(COMDICA) e Conselho 
Tutelar 

• Programa de Atendimento 
Psicológico 

• Atendimento Social às 
Necessidades Básicas do 
Cidadão 

Fonte: Relatórios de Gestão (2001 a 2003) 
 
 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), criado pelo 

Governo Federal e executado em parceria com os Governos Estadual e 

Municipal, tem como objetivo retirar crianças e adolescentes, na faixa etária de 

07 a 15 anos e onze meses, do trabalho considerado perigoso, penoso, 

insalubre ou degradante, que coloca em risco sua saúde e segurança. Além 

destes fatores, incentiva a permanência na escola fundamental, melhorando o 

desempenho escolar. Proporciona às famílias orientação sócio-educativa, 

promovendo e implantando programas e projetos de geração de renda e 
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trabalho (PROGERA – PETI). No município de Goiana, o programa PETI foi 

implantado em 1998, e atinge atualmente o número de 2.257 (meta para o 

município) crianças e adolescentes, beneficiando, em média, 1.300 famílias. 

Possui núcleos nos Distritos de Tejucupapo, São Lourenço, Carne de Vaca, 

Ponta de Pedras, Catuama, Barra de Catuama, Ibeapicu, Jatobá, Diamante e 

Usina Nossa Senhora das Maravilhas. 

O Programa Agente Jovem Egresso do PETI, também criado pelo 

Governo Federal, é um programa social direcionado, exclusivamente, a 

adolescentes da área rural que saíram do PETI após completarem 14 anos e 

11 meses. Com uma meta de 325 jovens, o programa oferece uma bolsa 

mensal e individual no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), Orientação 

Pedagógica direcionada na área de saúde, cidadania, meio ambiente, e Cursos 

de Capacitação de Carcinocultura (Criação de Camarão), Guia Turístico, 

Percussão e Ritmos Populares, Artesanato e Serigrafia. Paralelo a esse projeto 

desenvolveu-se também o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social 

e Humano, com os mesmos objetivos do programa anterior, só que destinado 

ao público urbano. Para tal programa foram disponibilizadas 25 vagas.  

Contudo, esses programas só duraram dois anos, visto que foi suspensa sua 

renovação para o terceiro ano, pelo governo federal, devido à mudança de 

governo. O governo municipal não pôde dar continuidade ao projeto, visto que 

o mesmo se caracteriza como um programa de transferência de renda, 

necessitando, para isso, de recursos da união para o pagamento das bolsas 

para os adolescentes e também para o pagamento dos orientadores sociais e 

instrutores que trabalham no programa.   

Os Serviços de Ação Continuada – SAC, também criados pelo Governo 

Federal, compreendem: o Programa de Apoio à Criança (PAC), que se 

caracteriza pela garantia de espaço educacional e participativo para as 

crianças oriundas de famílias residentes em áreas muito pobres e cujas mães 

trabalhem fora do lar. Tem por objetivo promover o atendimento de forma 

integral e parcial às crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. O Programa de 

Apoio à Pessoa Idosa – API se caracteriza pelo atendimento asilar de pessoas 

idosas em situação de abandono, objetivando garantir o atendimento das 

mesmas, através de assistência médica, odontológica, farmacêutica, recreativa 

e jurídica, além de atividades de lazer e laborativas. 
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Os Programas Ciranda da Criança (estadual) e Uma Nova História 

(Centro Social Urbano - municipal) atende 150 crianças/adolescentes de 07 a 

15 anos no Centro Social Urbano, com oficinas sócio-educativos, reforço 

escolar, recreação, trabalhos manuais, incluindo 3 refeições diárias e 

encaminhamentos psico-médico odontológico. 

O Projeto Roda Moinho, criado pelo Governo estadual com o objetivo de 

combater a desnutrição infantil nos dez municípios com os piores índices de 

IDH do estado, foi financiado durante um ano pelo governo estadual e devido 

aos bons resultados alcançados, foi assumido pelo governo municipal. Para 

atender a 100 crianças, foram instaladas 2 (duas) brinquedotecas nas 

comunidades de Nova Goiana e Flecheiras, onde são utilizados os salões 

paroquiais, através de parceria firmada entre o governo municipal e a Pastoral 

da Criança (que já desenvolvia um trabalho relevante no combate à 

desnutrição e mortalidade infantil). Neste projeto são desenvolvidas ações de 

combate à desnutrição através de um cardápio alimentar rico em proteínas e 

vitaminas, além de um complemento alimentar (multimistura) fabricado pela 

Pastoral. São desenvolvidas também atividades recreativas e educativas com 

as crianças e as mães. 

O Programa Vaca Mecânica, criado pelo governo municipal prevê a 

distribuição de pães e leite de soja às famílias carentes do município, atende 

diretamente às comunidades pobres da periferia, totalizando 420 famílias. Vale 

salientar que este projeto prevê o incentivo ao trabalho comunitário das 

associações de moradores e clubes de mães, através da parceria estabelecida 

na distribuição de pães e leite e no cadastramento e identificação das famílias 

mais necessitadas do serviço. 

O Programa de Atendimento às Necessidades Básicas do Cidadão se 

caracteriza pelo atendimento social de pessoas carentes do Município de 

Goiana, através de benefícios eventuais e encaminhamentos específicos. 
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Quadro 3- Goiana: Quadro quantitativo de atendimento do Serviço 
Social(Doações)/2002 

ATIVIDADE
S

JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. TOTAL
Atendimento

Público 155 108 147 176 147 205 176 241 211 176 123 99 1964
Doação
C tBásica 42 31 28 53 65 36 49 57 52 40 38 39 530

Enxoval 6 3 3 11 7 10 13 15 16 12 4 0 100
Óculos 3 3 0 6 6 8 9 7 2 0 0 0 44

Funeral
Ad lt

18 7 14 12 8 13 9 16 17 16 7 8 145
Funeral
C i

1 2 3 3 2 1 1 1 1 7 0 1 23
Passagens

do
E t d

19 17 17 15 1 20 18 23 25 24 7 14 200
Passagens

Interistaduias (Rio
São
P l )

0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 3 8
Parecer
S i l

0 5 3 5 7 5 1 0 3 1 2 1 33
Visita
D i ili

4 10 5 11 8 8 4 9 7 6 6 2 80
Encaminhament 5 5 7 6 5 5 10 5 5 6 10 3 72
Cadeira de
R d

0 1 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 9
Colchão
dá

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2ª Via
R i t

0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 5
321

QUADRO QUANTITATIVO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL
EM 2002

Fonte: Relatório de gestão/2002 

 

Analisando o quadro, percebe-se que no ano de 2002 foram realizados 

1.964 atendimentos, destacadas no item atendimento ao público, que se refere 

a todos os serviços sociais prestados pelo Serviço Social da Secretaria de 

Ação Social. 

Observando-se o Quadro 3, percebe-se que consta do mesmo os 

procedimentos parecer social, visita domiciliar e encaminhamentos. Esses 

procedimentos são realizados para identificação da problemática do usuário do 

serviço, afim de identificar quais as suas necessidades básicas. De acordo com 

cada caso as pessoas recebem doações e/ou são encaminhadas para serviços 

existentes nas áreas de educação, saúde, obras, etc.   

O atendimento prestado ocorre de forma individual por meio de triagens, 

entrevistas, visita domiciliar para estudos de casos, encaminhamentos a 

políticas ou programas específicos (saúde, educação, etc.) e posteriormente, 

de acordo com a necessidade estudada, a doação de benefícios eventuais. As 

doações de cestas básicas, óculos, enxovais, auxílio funeral, passagens e 

outros, são realizadas por um profissional da assistência social, que concede 

tais benefícios às famílias ou pessoas que, comprovadamente, estão abaixo da 

linha de pobreza. Observando o Quadro 3, dos 1964 atendimentos apenas 530 
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corresponderam a cestas básicas, seguindo-se o mesmo raciocínio para os 

outros itens. Comparando-se este programa com as doações feitas na gestão 

anterior, percebe-se que houve uma mudança na realização destas doações, 

visto que na gestão atual estão sendo realizadas na perspectiva do direito sob 

critérios pré-estabelecidos, como renda familiar insuficiente, grupo familiar, 

situação de risco, entre outros.   

Considerando que 74,1% da população está abaixo da linha de pobreza 

no município de Goiana, segundo os dados coletados, o contingente de 

pessoas atendidas pelo programa de benefícios eventuais representa um 

percentual de apenas 3,7 %, da população enquadrada nesses 74,1%.   

Vale salientar que das 1.964 pessoas atendidas no ano de 2002, cerca 

de 15%, aproximadamente, foram encaminhadas pelo poder executivo 

(prefeito) e pelos políticos locais (vereadores). Tal fator demonstra que a 

cultura clientelista, muito difundida no município durante décadas, segundo as 

entrevistas realizadas, vem sendo modificada, visto que a maioria dos 

atendimentos realizados nesta área, estão se processando de acordo com as 

necessidades identificadas (85%).   

Continuando na apresentação dos programas, destacamos ainda, o 

Programa de Convivência com o Idoso (PCCI), criado pelo governo municipal, 

caracteriza-se pelo atendimento de pessoas idosas, na modalidade constituída 

como grupos de convivência. Tem por objetivo promover encontros entre 

idosos, seus familiares, técnicos e demais interessados, através do 

desenvolvimento de atividades específicas, buscando a valorização e 

desenvolvimento integral da pessoa idosa, a partir dos valores sócio-culturais, 

ocupacionais e necessidades demandadas pelos idosos. 

A identificação dos programas em desenvolvimento expressa a estrutura 

da política de assistência social no município. Tais programas garantem o 

atendimento de algumas das ações traçadas no Plano Plurianual de 

Assistência Social, deixando de lado apenas o enfoque da geração de emprego 

e renda, e da atenção ao portador de necessidades especiais, sendo estes 

últimos, atendidos pela Associação Goianense dos Portadores de Deficiência, 

uma ONG que sobrevive de doações.    

Contudo, tanto os técnicos como os conselheiros entrevistados revelam 

que os programas desenvolvidos atendem um pequeno percentual da 
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demanda do município. Analisando os dados dos relatórios de gestão percebe-

se que, das 52.677 pessoas, que correspondem aos 74,1% abaixo da linha de 

pobreza, apenas 7.341 foram atendidas pelos programas sociais 

desenvolvidos, em 2002, o que representa 13,9% do público alvo.   
Ainda analisando os dados coletados, a política de assistência social 

está estruturada da seguinte forma: 

- Estrutura Física: prédio da secretária (alugado), Centro Social 

Urbano(em condições precárias), casa alugadas p/ funcionamento dos 

núcleos do PETI, mobília para repartições públicas, três micro-

computadores, duas Kombis e dois carros pequenos 

- Estrutura de Pessoal: 1 gestor, 6 técnicos, sendo dois da área de 

assistência social, 5 auxiliares e 4 funcionários de apoio, além de 4 

motoristas. 

- Estrutura financeira: 54% dos recursos são gastos com folha de 

pagamento, 25% com educação, 15% com saúde e 6% para Turismo, 

obras e meio ambiente, serviços públicos, assistência social, que 

consome apenas 1,5% deste montante.     

No geral, os dados coletados demonstram que as ações desenvolvidas 

na área da assistência social no período estudado trouxeram benefícios para 

os usuários, visto que, após a descentralização, passaram a ser oferecidos 

mais serviços.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No decorrer deste estudo, com base na discussão travada, foram 

analisados os rebatimentos da descentralização, na execução da política de 

assistência social, no município de Goiana. A descentralização, defendida pela 

Constituição Federal, impôs uma nova lógica no direcionamento da política de 

assistência social, introduzindo novos conceitos, formatos e ações em sua 

condução, bem como na relação Estado-sociedade. 

No primeiro capítulo, viu-se que foi no seio do capitalismo que se 

desenvolveram as políticas sociais e que os fatores condicionantes deste 

sistema, no decorrer do tempo, imprimiram sua forma de condução no interior 

do Estado. O contexto sócio-político e econômico emergente de cada ciclo 

vivenciado pelo sistema capitalista, segundo Boccara (1971) é fator que 

determina o avanço ou retrocesso dessas políticas, diante das questões 

enfrentadas. 

Na última década, com a ascensão do neoliberalismo, vivenciamos um 

novo contexto para as políticas sociais, marcado por uma forte competitividade 

do grande capital internacional sobre os Estados nacionais, impondo a lógica 

da mundialização do capital através de processos ligados à reestruturação 

produtiva. 

Dessa forma, cria-se uma estreita relação entre o neoliberalismo e a 

reprodução, cada vez maior, da pobreza. Tal relação implica na 

desregulamentação de direitos, no corte de gastos sociais e na minimização 

cada vez maior do Estado, no tratamento da questão social. 

No Brasil, evidenciou-se, a partir dos anos 90, uma minimização das 

ações do Estado, através da privatização e focalização das políticas e da 

reforma do Estado, precarizando, progressivamente, a garantia dos direitos 

sociais.   

O segundo capítulo trouxe uma breve discussão acerca da 

descentralização como instrumento utilizado na condução das políticas sociais 

no Brasil. Com base na discussão ora travada, a descentralização surge como 

um processo baseado no repasse de recursos e poder da esfera central para 

os estados e municípios, o qual implica consequentemente, em novas 

prerrogativas e responsabilidades para os governos locais.  
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Na realidade brasileira, a descentralização, segundo os autores 

estudados, ganha força e se constrói, de forma ambígua. De um lado, na luta 

pela garantia de direitos, desde o processo de redemocratização vivenciado no 

final da década de 80, reconhecendo os governos locais como locus das 

relações sociais, onde deveriam se processar as decisões e o envolvimento da 

sociedade, no que se refere à execução das políticas. De outro, sob os 

impactos de uma crise econômica, marcada pela minimização do Estado, que 

defendeu a descentralização como estratégia de racionalização de recursos e 

modernização administrativa.  

Nesse sentido, a política de assistência social nasceu e se realizou sob 

os rebatimentos deste contexto, trazendo à tona, na realidade, ora a 

perspectiva da garantia dos direitos através da participação da sociedade no 

controle social da política, mas também sofrendo contingências devido à 

postura neoliberal assumida pelo Estado.  

Em Goiana, o processo de descentralização da assistência social, 

iniciou-se em 1997, com a criação dos seus elementos constitutivos – CMAS, 

PMAS, FMAS.  

O terceiro capítulo teve início com uma discussão acerca da proposta de 

mudança das ações na área de assistência social, por parte do prefeito Edval 

Soares que assumiu o executivo em 2001. Tal proposta buscava implementar 

as ações da assistência na perspectiva dos direitos, deixando de lado práticas 

clientelistas e paternalistas. 

Neste capítulo destacamos ainda a implementação do SDPAS no 

município de Goiana, ressaltando a criação e o funcionamento do CMAS, 

PMAS e FMAS. Após 7 anos da implementação dessas instâncias, percebe-se 

que no período estudado (2001-2003), elas ainda não funcionam plenamente. 

O CMAS tem atuado de forma descontinuada, através de reuniões 

esporádicas, marcadas pelo gestor da assistência, que é o presidente do 

Conselho, quando existe necessidade de aprovação de documentos para 

serem enviados a Brasília. Os conselheiros alegam não ter participado de 

nenhuma capacitação específica, quanto ao processo de descentralização e 

suas instâncias constitutivas. Vale salientar, que também há descontinuidade 

na composição do conselho, visto que os representantes do poder executivo 

entram e saem do Conselho, conforme indicação política.  
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O PMAS, elaborado pelo gestor da assistência social, não foi discutido 

em conjunto com os conselheiros, se constituindo de objetivos vagos e 

diretrizes não exclusivas da assistência social, se caracterizando apenas como 

instrumento legal/formal para a condução da política. 

Com relação ao FMAS, de acordo com os dados coletados percebe-se 

que não há um entendimento sobre as funções e a condução dos recursos do 

Fundo, que, como o PMAS, existe apenas enquanto instrumento formal para 

que o município esteja apto a receber repasses de recursos da união.    

 Diante disso, fica claro que os elementos constitutivos do SDPAS foram 

implementados, no município de Goiana, meramente para atender às 

exigências impostas pela nova organização da política sem que houvesse uma 

preparação e organização prévia para tal. Tudo isso gerou muitas dificuldades 

para a execução das políticas no âmbito local. Dificuldades essas geradas não 

no plano local mas principalmente nas decisões a nível federal, que de certa 

forma continuou a criar programas de cunho macrosocial e “empurra-los” sob a 

responsabilidade dos municípios, sem a devida capacitação técnico-financeira 

dos mesmos. 

Com relação à execução dos programas e benefícios, verificamos que a 

ação do município, com a descentralização ficou fortemente atrelada à 

transferência de renda, por parte do Governo Federal, via FPM, visto que a 

receita local destinada é insuficiente para atender às demandas. Com isso os 

programas sociais, passaram por dificuldades de continuidade. Por exemplo, 

em 2003, os programas Uma Nova História e Ciranda da Criança, passaram 5 

meses sem atender às crianças por falta de merenda e material didático. O 

Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano foi encerrado, 

visto que o Governo Federal cancelou o Programa e, conseqüentemente, o 

repasse de recursos. Por sua vez, o município não teve condições de assumir 

a continuidade do Programa. 

Contudo, mesmo com esses entraves, os conselheiros entrevistados 

apontam melhorias na execução da política de assistência social, visto que, 

após a descentralização, houve um aumento de programas e benefícios, 

mesmo que estes não atendam a toda a população.   

Com base nos dados coletados, a gestão da política, segundo os 

gestores e técnicos entrevistados, tem alcançado resultados positivos, no 
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contexto da descentralização, contudo esses avanços não são suficientes para 

o atendimento de toda a demanda. “Um fator que tem inibido os resultados dos 

programas sociais é a falta de recursos e de capacidade técnica para a 

execução dos referidos programas” (Entrevista com Secretário de Ação Social). 

Assim, a gestão da política de assistência social a partir da 

descentralização, significou o aumento das responsabilidades para o município, 

visto que os recursos repassados pelo governo federal não correspondem à 

totalidade dos gastos utilizados. Os encargos assumidos pelo município 

implicam na necessidade de um reordenamento com relação à infra-estrutura, 

recursos humanos, capacitação técnica e recursos financeiros, bem como 

vontade e engajamento político dos gestores locais para que a assistência 

social ganhe força enquanto política pública de direitos.   
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