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APRESENTAÇÃO 

 

 

Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das 
pesquisas e reflexões desenvolvidas na instituição. 

O Cedec é um centro de pesquisa, reflexão e ação. É uma sociedade civil 
sem fins lucrativos, que reúne intelectuais e pesquisadores com formação em 
distintas áreas do conhecimento e de diferentes posições teóricas e político-
partidárias. Fundado em 1976, com sede em São Paulo, a instituição tem 
como principais objetivos o desenvolvimento de pesquisas sobre a realidade 
brasileira e a consolidação de seu perfil institucional como um espaço plural 
de debates sobre as principais questões de ordem teórica e prática da 
atualidade. Destacam-se, aqui, os temas dos direitos e da justiça social, da 
constituição e consolidação da cidadania, das instituições democráticas, e da 
análise das políticas públicas de corte social. 
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RESUMO 

 

 

 

O objetivo da pesquisa é analisar o processo de decisão legislativa que resultou 

na aprovação das políticas públicas de garantia de renda mínima, acompanhar sua 

implantação, e avaliar seus primeiros resultados em três unidades da Federação 

(Campinas, Jundiaí e Distrito Federal). O que se tem em vista é avaliar a contribuição 

específica que um programa desse tipo pode trazer para a redução da pobreza e da 

exclusão social, e, conseqüentemente, para a redução da injustiça social no Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa explora diversos aspectos relativos aos programas municipais de 
garantia de renda mínima desenvolvidos no Brasil durante a década de 90. Para isso, 
analisamos três programas já em funcionamento e procuramos situá-los dentro do 
contexto mais geral das políticas sociais no Brasil, após a estabilização monetária 
alcançada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. O objetivo principal é avaliar, 
em primeiro lugar, se esse tipo de programa pode ser considerado um modelo viável 
de política de assistência social para os governos locais tendo em vista a grande 
heterogeneidade dos municípios brasileiros e, em segundo, se existe 
compatibilidade entre esse tipo de programa e o desenho das atuais políticas 
sociais de âmbito federal e estadual.  

Por isso, a pesquisa atribui uma relevância especial ao papel das relações 
intergovernamentais e ao contexto de transformação do regime federativo em curso, 
como fatores condicionantes do perfil das políticas sociais nos próximos anos, 
principalmente aquelas desenvolvidas pelos governos locais. Não se trata de analisar 
o complexo problema das relações intergovernamentais no Brasil e nem de propor 
soluções para reduzir o desequilíbrio federativo ou as desigualdades 
socioeconômicas, mas sim de sensibilizar os agentes públicos e a sociedade civil 
para as sérias dificuldades que terão de ser enfrentadas se se pretende tornar as 
políticas sociais mais eficientes e eficazes e, ao mesmo tempo, aprofundar o 
processo de descentralização de políticas públicas. 

Ao estudar o impacto de determinado programa social em governos locais ou 
regionais não podemos ignorar características específicas do sistema federativo 
brasileiro. Em primeiro lugar, a grande desigualdade na distribuição espacial das 
atividades econômicas e da renda entre as regiões que compõem a federação, e, 
portanto, uma acentuada diferença da capacidade tributária entre municípios da 
região Centro-Sul e os da região Norte-Nordeste, que se reflete nos diferentes graus 
de autonomia financeira e de capacidade administrativa dos governos municipais 
dessas regiões; em segundo, dentro de cada região, a grande concentração de 
recursos financeiros e humanos nas regiões metropolitanas, em contraste com a 
escassez relativa (ou absoluta) desses recursos nos municípios do interior. Não é 
difícil perceber como esses fatores têm influência direta na configuração e viabilidade 
dos programas sociais descentralizados. Enfim, a maior ou menor dependência – 
financeira, política e administrativa – dos governos locais frente aos governos 
estadual e federal será um importante fator de ponderação da viabilidade da 
descentralização de políticas assistenciais como as que são analisadas nesta 
pesquisa. 

Antes de descrever e analisar os casos selecionados, analisamos brevemente, no 
primeiro capítulo, a trajetória das políticas de assistência social no Brasil e as 
transformações pelas quais passaram desde a retomada do regime democrático até a 
posse do presidente Fernando Henrique Cardoso (1985-1995). O que se pretende 
com essa reconstrução analítica é mostrar como as transformações político-
institucionais e a evolução da crise fiscal do Estado condicionaram as políticas sociais 
tanto no que diz respeito ao seu financiamento como no que se refere aos modelos 
de gestão dessas políticas. 

Em seguida (capítulo II), descrevemos alguns dos principais programas 
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desenvolvidos no âmbito das políticas de assistência social que surgiram após o 
“desmonte” do antigo sistema centralizado e clientelista, simbolizado pela LBA 
(Legião Brasileira de Assistência). Nesse capítulo, situamos os programas no 
contexto mais geral da reforma do Estado, procurando derivar dessa análise modelos 
que poderiam constituir paradigmas de uma reforma das políticas sociais. 

Finalmente, no terceiro capítulo, analisamos vários aspectos das políticas locais 
de garantia de renda mínima, com base no estudo dos programas implantados nos 
municípios de Campinas e Jundiaí e no Distrito Federal (Brasília). A escolha dos três 
casos justifica-se, em primeiro lugar, pelo volume de recursos empregado e pelo 
número de famílias envolvidas nos respectivos programas; em segundo, mas não 
menos importante, pelo seu caráter pioneiro, especialmente do Programa de Garantia 
de Renda Familiar Mínima de Campinas e do Programa Bolsa-Escola desenvolvido 
pelo governo do Distrito Federal. Embora com dimensões ainda modestas, a escolha 
do Programa de Produção Associada com Garantia de Renda Mínima de Jundiaí 
justifica-se pelo seu caráter inovador, pois vincula a concessão do benefício à 
participação em cursos de formação profissional, além da obrigatoriedade de 
freqüência escolar dos filhos das famílias selecionadas, característica, aliás, comum a 
todos os casos analisados. 

As questões discutidas na pesquisa remetem, finalmente, às dificuldades que 
envolvem a reforma do Estado – inclusive das políticas sociais – num contexto de 
grandes desigualdades econômicas e sociais e de acentuado desequilíbrio federativo. 
O problema de fundo do trabalho se resume no seguinte dilema: como descentralizar 
as políticas sociais para as esferas de governo local – um dos objetivos básicos da 
atual reforma do Estado – e garantir, ao mesmo tempo, condições dignas e iguais de 
acesso aos serviços sociais essenciais, como saúde, educação, saneamento e 
habitação, a toda a população, levando-se em conta a extrema desigualdade das 
condições políticas e econômicas e, principalmente, de capacidade administrativa 
entre os mais de 5.000 municípios e entre os 27 estados que compõem a federação 
brasileira?  

CAPÍTULO I - A TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL NO BRASIL: 1930-1995 

1. INTRODUÇÃO 

A trajetória das políticas sociais no Brasil – e na América Latina de modo geral – 
apresenta uma peculiaridade em relação às democracias contemporâneas. Como 
aponta Wanderley Guilherme dos Santos, em todas as democracias modernas, “a 
formulação de uma política social – o  ingrediente do que se pode considerar como o 
problema da redistribuição – é subseqüente à solução dos problemas de integração 
nacional (...) e de participação”1, ou seja, apenas após o enfrentamento e resolução 
dos problemas “de institucionalização da ordem liberal contemporânea e da 
participação ampliada das massas nessa mesma ordem que os problemas 
redistributivos ingressaram na pauta cotidiana”2.  

                                            

1 Wanderley Guilherme dos Santos. “Gênese e apocalipse: elementos para uma teoria da crise 
institucional latino-americana”. Novos Estudos, São Paulo: Cebrap, nº 20, mar. 1998, p. 112. 
2 Ibid., p. 112. 
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Neste sentido, a evolução das políticas sociais parece constituir um exemplo do 
mecanismo de engenharia política utilizado pelo Estado brasileiro na tentativa de 
solucionar o problema da participação ampliada num contexto de baixa 
institucionalização, através do qual se buscava integrar as massas sem, com isso, 
“desequilibrar bruscamente a dinâmica da competição política intra-elites”3. 

Essa forma de incorporação específica das massas – em especial das classes 
trabalhadoras e do empresariado, pólos fundamentais da ordem industrial e 
democrática contemporânea – não se deu sem gerar uma série de desdobramentos. 
Ela propiciou, por um lado,  a disseminação de uma postura conformista por parte da 
sociedade – uma vez que a solução para os problemas de competição entre as 
classes era obtida pela intermediação administrativa do Estado – e incentivou, por 
outro, uma postura arrogante por parte da burocracia, cuja organização antecede à 
formação desses dois atores. Pode-se dizer, assim, que a evolução da política social 
brasileira serviu antes “de obstáculo histórico que de auxílio à institucionalização 
democrática”4. 

Considerando-se as experiências das democracias contemporâneas, verifica-se 
que, nelas, a dinâmica da competição entre as classes assume um papel 
transformador, no sentido de assegurar direitos e promover, em alguma medida, a 
redistribuição de riquezas. A supressão dessa competição implica, portanto, a própria 
negação de um espaço público, na medida em que “evidencia uma dinâmica 
societária que obstrui a generalização dos direitos nas formas possíveis de 
representação e negociação”5.  

É neste sentido que se pode afirmar que, no caso brasileiro, os maiores 
obstáculos para a implementação dos avanços conquistados recentemente no plano 
jurídico parecem repousar numa tradição, na qual “direitos e leis se impuseram como 
norma estatal (...), mas não se instituíram como valor, prática e referência normativa”6 
na dinâmica das relações sociais.  

2. O DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL  

A trajetória das políticas assistenciais no Brasil apresenta algumas 
particularidades em relação ao processo de criação e consolidação dos sistemas de 
proteção social vivenciado pelos países capitalistas ocidentais. É possível afirmar 
que, em nossa sociedade, a incorporação da questão social pela agenda 
governamental também é impulsionada pelo desenvolvimento do trabalho 
assalariado. Contudo, essa incorporação se deu de uma forma bastante singular, 
como veremos a seguir. 

Até 1930 pode-se afirmar que a assistência social no Brasil apresentou um caráter 
eminentemente filantrópico, cujas iniciativas e ações ficavam a cargo da rede de 
solidariedade da sociedade civil, especialmente daquelas de cunho religioso, a 
exemplo das Santas Casas de Misericórdia. Em outras palavras, ao menos até esse 

                                            

3.Ibid., p. 112. 
4.Ibid., p. 113. 
5 Vera da Silva Telles. “Pobreza, movimentos sociais e cultura política: notas sobre as difíceis relações 
entre pobreza, direitos e democracia”. In: E. Diniz, J. S. L. Lopes e R. Prandi (orgs.). O Brasil no rastro 
da crise. São Paulo: Anpocs/IPEA/Hucitec, 1994, p. 235. 
6 Ibid., pp. 235-236. 
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período, a pobreza não era apreendida “enquanto expressão da questão social”, mas 
“tratada como disfunção pessoal dos indivíduos”7.  

Entretanto, o crescente processo de industrialização, iniciado entre fins do século 
XIX e início deste século, principalmente em São Paulo, acabou por contribuir para 
uma alteração desse quadro. O reconhecimento da questão social no campo das 
políticas públicas começa a se evidenciar já em 1923, com a criação da Lei Elói 
Chaves8, considerada o marco inicial do sistema previdenciário brasileiro. A 
instituição do Conselho Nacional do Trabalho, em 1925, constituiu também uma 
iniciativa nesta direção. 

O período getulista, iniciado com um golpe de Estado na década de 30, abre 
espaço para um “novo” tratamento das questões sociais, cujas respostas são 
imperativas para controlar as agitações operárias que vinham ocorrendo desde os 
anos anteriores. A questão social insere-se, assim, no centro da agenda 
governamental. Tratava-se, como observa Castro, de “conferir ao Estado um papel 
regulador da vida social e econômica, absorvendo as contradições da formação 
social”9. Já em 1930 tem-se a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio. A partir de então, desenvolve-se um conjunto de legislações (organização 
sindical, leis sobre condições de trabalho, lei de férias, salário mínimo etc.) 
direcionadas a “solucionar” as tensões geradas pela relação capital x trabalho no 
contexto do processo de industrialização em desenvolvimento no país, 
sistematizadas, posteriormente, na legislação trabalhista, previdenciária e na 
assistência social10. 

É também neste período, como lembra Sposati, que “a assistência começa a se 
configurar quer como uma esfera programática da ação governamental para a 
prestação de serviços, quer como mecanismo político para amortecimento de tensões 
sociais”11. Inicialmente, esse processo é impulsionado pela chamada “reação 
católica”, envolvendo grupos e frações do movimento laico católico, tendo por  
objetivo, dentre outros, fomentar uma atuação mais ampla por parte da Igreja no 
campo social, de forma a garantir-lhe, principalmente, uma posição estratégica no 
contexto da redefinição de suas relações com o Estado. Esse movimento buscava 
garantir e ampliar seus antigos privilégios e prerrogativas, bem como assegurar, 
“dentro do aparelho do Estado, as posições indispensáveis para a consolidação de 
sua influência social. A ação política será conduzida através de dois eixos principais: 
a mobilização do eleitorado católico e o apostolado social”12. 

                                            

7 Ver Aldaíza de O. Sposati et alii. Assistência na trajetória das políticas sociais brasileiras: uma 
questão em análise (5ª ed.). São Paulo: Cortez, 1992, p. 41. 
8 Lei no 4.682, de 24/01/1923. Inicialmente esta legislação beneficiou apenas os ferroviários, 
expandindo-se, posteriormente, a outras categorias. Segundo Pires, em meados de 1930, embora 
ainda restrita, a legislação já beneficiava 183 categorias profissionais. Ver Julio Manuel Pires. A política 
social no período populista. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo, nov. 1992 (Tese de doutorado). 
9 Ricardo Figueiredo de Castro. “As esquerdas e o processo constituinte brasileiro de 1933-34: Projeto 
e ação política”. História Social, Campinas: IFCH-Unicamp, nº 2, 1995, p. 57. 
10 Cf. Amélia Cohn. Previdência Social e processo político no Brasil. São Paulo: Moderna, 1981 (versão 
modificada da tese de doutorado). 
11.Aldaíza de O. Sposati et alii, op. cit., p. 42. 
12 Marilda V. Iamamoto & Raul de Carvalho. Relações sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de 
uma interpretação histórico-metodológica. São Paulo: Cortez, 1996, p. 162. 
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Nesse mesmo período, observa-se uma série de iniciativas por parte do governo 
brasileiro no campo da assistência social. No âmbito institucional, a primeira delas 
seria a criação, através da Lei no 2.497, de 24/12/1935, do Departamento de 
Assistência Social do Estado de São Paulo. Dentre suas atribuições, pode-se 
destacar a  supervisão de todas as ações de assistência e proteção social; o 
desenvolvimento de programas assistenciais; o cadastramento, celebração de 
convênios e subvenções às entidades filantrópicas. 

A partir da experiência paulista, “o Estado ultrapassa o marco de sua primeira área 
de intervenção – a regulamentação do mercado de trabalho e da exploração da força 
de trabalho – para superintender a gestão da assistência social”13. A tentativa de 
atribuir uma certa racionalidade a este setor acabou “reforçando e centralizando sua 
participação própria e regulando as iniciativas particulares”14. Uma das conseqüências 
desse processo foi o aumento paulatino do grau de dependência das instituições 
assistenciais privadas em relação ao Estado. 

Em 1938, o Decreto-lei no 525 institui a organização nacional do Serviço Social 
enquanto modalidade de serviço público, atendendo aos dispositivos da Carta 
Constitucional de 1934, que estabelecia a responsabilidade do Estado em assegurar 
assistência e proteção social aos desvalidos. No âmbito federal, essas novas 
atribuições seriam realizadas através do Conselho Nacional de Serviço Social 
(CNSS).  Vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, este órgão parece ter 
contribuído pouco para o bom desempenho das políticas públicas voltadas para os 
setores mais carentes da população, caracterizando-se antes pela “manipulação de 
verbas e subvenções como mecanismos de clientelismo político”15, prática esta que 
marcaria por um longo período a trajetória da assistência pública brasileira. 

Apesar das tentativas realizadas pelo governo federal de reorganização do CNSS, 
este órgão, como advertem Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho, não chegou “a se 
constituir em mecanismo assistencial com influência real sobre o desenvolvimento do 
Serviço Social”. Suas atribuições, na prática, passaram a ser exercidas pela “primeira 
grande instituição nacional de assistência social, a Legião Brasileira de Assistência” 
(LBA)16.  

Criada a partir da iniciativa da sociedade civil no contexto da participação do país 
na Segunda Guerra Mundial, a LBA, além de promover assistência às famílias cujos 
chefes encontravam-se mobilizados pela guerra, tinha por objetivos: 

“1. Executar seu programa, pela fórmula do trabalho em colaboração com o poder 
público e a iniciativa privada; 

2. congregar os brasileiros de boa vontade, coordenando-lhes a ação no empenho 
de se promover, por todas as formas, serviços de assistência social; 

3. Prestar, dentro do esforço nacional pela vitória, decidido concurso ao governo; 

4. trabalhar em favor do progresso do serviço social no Brasil”17. 

Em 15 de outubro de 1942, através do Decreto-lei no 4.830, a LBA passa a ser 
                                            

13 Ibid., p. 179. 
14.Ibid., p. 179.  
15.Ibid., p. 256. 
16 Ibid., p. 256. 
17 Estatutos LBA, art. 2º. Extraído de Marilda V. Iamamoto & Raul de Carvalho, op. cit., p. 257. 
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reconhecida como órgão de colaboração com o Estado no campo da assistência 
social, e sua presidência destinada, estatutariamente, às primeiras damas da 
República. Ainda segundo Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho, a implantação da 
LBA propiciaria, a partir de então, “a expansão e o aumento quantitativo do volume de 
assistência e do uso do Serviço Social para a organização e distribuição dessa 
assistência da forma mais rentável política e materialmente, não implicando, de 
imediato, mudança na sua qualidade”18. Esse arranjo político parece ter sido bem- 
sucedido, pois a desestruturação desse órgão ocorreu apenas em 1995. 

Pode-se destacar, ainda nesse período, a criação em 1942 do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) – que irá incorporar em sua atuação um conjunto de 
medidas de caráter assistencial e educativo, visando adequar a força de trabalho às 
exigências da indústria capitalista em expansão – seguida, em 1946, pelo Serviço 
Social da Indústria (SESI)19 . 

Nos governos seguintes, a assistência social sofreria alterações muito superficiais, 
mantendo, de modo geral, a estrutura herdada do período getulista. Cabe 
acrescentar, entretanto, que a partir da década de 50, como afirma Sposati, a 
assistência assume uma nova amplitude no discurso governamental, pois além de 
promover programas de “pronto-socorro” social dirigidos à população em situação de 
extrema carência, “abarcará a prestação de serviços sociais básicos. Abarcará, 
igualmente, sob a égide da ONU, os programas de desenvolvimento comunitário 
destinados às comunidades e regiões com problemas de estagnação 
socioeconômica”20. 

O espírito nacionalista presente no período estimulava a crença de que essas 
medidas pudessem contribuir para o rompimento do ciclo de dependência e, 
simultaneamente, propiciar uma maior mobilidade social, a partir de um processo de 
integração socioeconômica dos excluídos. Diversas foram as iniciativas nessa 
direção, dentre as quais se pode destacar os programas de alfabetização de adultos, 
formação profissional, desenvolvimento comunitário e outros. 

Porém, é importante mencionar que a população-alvo desses programas aparece 
mais como objeto que como sujeito desse processo. Tratava-se, antes de mais nada, 
de manter os problemas sociais dentro de certos limites, de forma a conter e prevenir 
a radicalização de conflitos que pudessem ameaçar os interesses das classes 
dominantes. Como observam Marilda Iamamoto e Raul de Carvalho, essa política 
caracterizava-se justamente por sua “impossibilidade de superar as carências efetivas 
da população, reduzindo-se a atenuar e reproduzir aquelas ‘carências’, 
institucionalizando as manifestações do processo de pauperização absoluta e relativa 
do proletariado e das seqüelas daí derivadas”21. 

Na etapa que se sucede ao golpe de 64 essa tendência será mantida no campo 
das políticas sociais, reforçando-se, contudo, o caráter autoritário de nossa estrutura 
administrativa – extremamente burocrática e centralizada – e uma postura auto-
suficiente e formalista por parte do Estado, na qual o planejamento aparece como 
“técnica de consenso social”, e os técnicos como conhecedores “das necessidades e 

                                            

18 Marilda V. Iamamoto & Raul de Carvalho, op. cit., p. 259. 
19 Ver Aldaíza de O. Sposati et alii, op. cit., p. 46. 
20 Ibid., p. 47. 
21 Marilda V. Iamamoto & Raul de Carvalho, op. cit., p. 370. 
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interesses das classes subalternizadas”, tornadas, mais uma vez, “objeto passivo dos 
benefícios que ilusoriamente lhes oferecem com antecipação a suas necessidades”22.  

A mudança mais significativa na trajetória da assistência social pública irá ocorrer 
apenas com a abertura do regime autoritário, especialmente a partir da promulgação 
da Constituição Federal de 1988, que instituirá este setor como um dos pilares da 
seguridade social brasileira, reafirmando a dimensão social da cidadania e a 
universalidade dos direitos. 

3. OS DESENVOLVIMENTOS RECENTES NA POLÍTICA ASSISTENCIAL: CRISE 

FISCAL E DESCENTRALIZAÇÃO 

Ao analisarmos as ações voltadas à prevenção e combate à pobreza no país, 
verificamos que, pelo menos até a promulgação da Constituição Federal de 1988, as 
políticas compensatórias de carências não estavam inscritas no campo dos direitos 
sociais, mas baseadas num modelo “assistencialista” no interior do qual os grupos 
mais pobres da população assumem a “condição de assistido, beneficiário ou 
favorecido pelo Estado e não usuário, consumidor e possível gestor de um serviço a 
que tem direito”23.  

Como vimos na breve introdução histórica, até recentemente as políticas de 
assistência social no Brasil eram conduzidas em grande parte por órgãos do governo 
federal, como a LBA (Legião Brasileira de Assistência), remanescentes do modelo 
varguista de controle social. Segundo esse modelo, as políticas assistenciais deviam 
complementar a ação da estrutura sindical corporativa estabelecendo vínculos de 
dependência clientelista com os setores marginalizados da sociedade. Neste sentido, 
deviam apresentar um perfil ao mesmo tempo centralizado quanto à concepção dos 
programas, patrimonialista, na medida em que a gestão desses programas era 
controlada por forças políticas regionais e, por fim, assistencialista na prestação de 
serviços à sua “clientela”, mantida ciosamente na dependência da “boa vontade” e do 
arbítrio dos responsáveis diretos pela execução dos programas.  

Deste modo, a assistência social operava através de “redes” que articulavam 
técnicos e políticos do governo federal aos grupos de poder regionais, chegando até 
aos governos locais que realizavam os programas diretamente através das 
tradicionais Secretarias de Assistência Social, ou intermediavam a distribuição dos 
recursos financeiros e materiais às entidades filantrópicas, religiosas ou leigas, que 
ainda ocupam lugar de relevo na realização da assistência social no interior do país. 
Mesmo no caso de políticas sociais fortemente centralizadas e burocratizadas – como 
a Previdência Social sob a gestão do INPS, posteriormente INSS – o caráter 
assistencialista era assegurado através do controle patrimonial dos cargos 
estratégicos para a gestão do serviço nos níveis regional e local.  

Assim, ao avaliarmos uma política social não podemos nos ater apenas ao grau 
maior ou menor de centralização administrativa, mas devemos estar atentos também 
à identificação dos agentes que exercem o controle político efetivo dos serviços, 
                                            

22 Aldaíza de O. Sposati et alii, op. cit., p. 49. Ver ainda Maria de Lourdes M. Covre. A fala dos homens 
- Análise do pensamento tecnocrático, 1964/1981. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
23 Aldaíza de O. Sposati, Dilsea A. Bonetti, Maria C. Yasbek, Maria do Carmo B. C. Falcão. Assistência 
na trajetória das políticas sociais brasileiras: uma questão em análise  (5ª ed.). São Paulo: Cortez, 
1992, p. 29. 
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assim como à existência ou não de algum tipo de controle social, seja pelos 
beneficiários, seja por organizações da sociedade civil.  

Neste sentido, é importante observar que as transformações estruturais pelas 
quais passou o país ao longo dos últimos trinta anos afetaram decisivamente as 
condições de reprodução dessas relações clientelistas, especialmente nas zonas 
urbanas das regiões Sudeste e Sul. Hoje, até mesmo as zonas rurais mais atrasadas 
já começam a apresentar padrões de organização e atuação política, exemplificados 
pelo MST, e que tornam cada vez menos eficientes os métodos de cooptação e 
controle social através do assistencialismo. 

No entanto, a efetiva transformação no estilo das políticas públicas avançou de 
forma bastante irregular, e o que predomina atualmente é a coexistência dos vários 
tipos de política social que vão desde um “modelo hobbesiano” – sobretudo nas 
regiões onde a ausência do poder público é quase total e cada um procura garantir 
sua sobrevivência isoladamente –, passando pelas diversas práticas assistencialistas 
– seja sob o controle da burocracia federal, seja sob o controle das oligarquias 
regionais e locais –, até experiências de políticas sociais sob o efetivo controle social 
dos beneficiários, não mais enquanto clientes sujeitos à “boa vontade” de políticos e 
funcionários, mas como cidadãos portadores de direitos.  

O importante é ter claro que a transformação das políticas públicas no sentido da 
democratização, da transparência e da participação foi e continuará sendo o 
resultado de um processo histórico que se expressa, de um lado, através da 
modernização das instituições e das práticas de controle social – e o próprio 
assistencialismo do período populista é resultado desse processo –, e de outro, por 
meio do aprendizado político e social dos grupos excluídos dos frutos do 
desenvolvimento – do qual são exemplos significativos os movimentos sociais dos 
anos 70/80 e o Movimento dos Sem-Terra, nos anos 90.  

Durante o próprio regime militar, a burocratização e a massificação das políticas 
de assistência social, refletindo o projeto de modernização autoritária, já havia 
iniciado a desarticulação das políticas sociais de caráter assistencialista, controladas 
pelas oligarquias regionais e locais. A criação de um sistema nacional de previdência 
e assistência social que coordenasse as ações dos diversos órgãos federais 
responsáveis pelas políticas da área social foi um dos principais objetivos dos 
governos militares. No entanto, a resistência política à efetiva centralização das ações 
sociais nas mãos das agências centrais de planejamento, como a SEPLAN, o MPAS 
e o INPS, demonstrou a força dessas oligarquias regionais. 

Com o avanço do processo de redemocratização, as forças oposicionistas 
perceberam que a luta pela descentralização das políticas sociais, até então um 
movimento tradicionalmente identificado com um municipalismo de corte conservador, 
tinha um apelo político crescente junto à população, cada vez mais insatisfeita com os 
serviços sociais providos pelos órgãos federais. Se a mobilização em torno do 
fortalecimento dos municípios atraía a oposição pelo seu suposto impacto político nas 
bases de sustentação do governo militar, parcela significativa das próprias bases 
situacionistas, percebendo o descontentamento da população com a ineficácia dos 
serviços públicos fornecidos pelo governo federal, aproximou-se cautelosamente do 
discurso oposicionista, contrário ao caráter centralizador do regime. 

Com o encerramento do regime autoritário, começou a perder sentido a 
associação linear entre democracia e descentralização, de um lado, e autoritarismo e 
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centralização, de outro. Com a posse de José Sarney, as oligarquias regionais e os 
grupos políticos de perfil modernizante identificados com o regime autoritário – antes 
separados pela divergência em torno da questão centralização x descentralização –, 
iniciaram um processo de reunificação que culminou com a transformação do PMDB 
num partido conservador, marginalizando os setores “autênticos” do partido. 

A trajetória das políticas sociais no período da transição democrática de certa 
forma reflete esse rearranjo de forças políticas e sociais. Ao longo da década de 80, a 
defesa da descentralização das políticas sociais deixou de ser um objetivo 
consensual entre as forças progressistas à medida que a transferência dos serviços 
sociais resultava cada vez mais do abandono das políticas sociais pelo governo 
federal e, além disso, que os beneficiários imediatos dessa descentralização 
“selvagem” eram as forças políticas e sociais que se sustentavam nas tradicionais 
práticas clientelistas, principalmente nas regiões mais pobres e carentes de serviços 
públicos. Tornou-se evidente que apenas um discurso genérico contra a centralização 
das políticas sociais, em princípio correto, já não correspondia às necessidades da 
sociedade.  

De um lado, isto implicou uma reavaliação do “mito” da autonomia local como 
solução universal para a desigualdade social e econômica; de outro, uma 
revalorização do papel dos governos federal e estaduais não apenas no 
financiamento, mas também no planejamento, coordenação, assistência técnica e 
avaliação das políticas locais, funções tradicionalmente associadas ao exercício do 
poder central em detrimento da autonomia local.  

Na Assembléia Constituinte, a discussão e votação do projeto de universalização e 
democratização das políticas de assistência social que resultaria posteriormente na 
Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), refletiram claramente essa mudança no 
sentido do conflito. Já não se tratava mais de um simples oposição entre 
centralização e descentralização, mas entre dois modelos de descentralização. De 
um lado, os grupos favoráveis à manutenção do modelo assistencialista – 
basicamente, os grupos políticos que viviam do clientelismo; do outro, os setores 
“progressistas”, articulados em torno do projeto de modernização e universalização 
da assistência social. 

Com a vitória dos setores “progressistas”, as políticas de assistência social – cujos 
princípios universalistas e igualitários foram consagrados pela atual Carta 
Constitucional e, posteriormente, regulamentados na Lei Orgânica de Assistência 
Social – transformaram-se num dos pilares do Sistema de Seguridade Social 
brasileiro, ao lado das políticas de previdência e de saúde. Em outras palavras, 
tratou-se de afirmar pela primeira vez como princípio constitucional a dimensão social 
da cidadania e a universalidade dos direitos, em detrimento das práticas e 
concepções tradicionais que permearam a trajetória das políticas sociais no país.  

Contudo, as conquistas alcançadas em alguns setores das políticas sociais, 
principalmente o SUS, na área de saúde, e a LOAS, no que se refere à assistência 
social, ocorreram à revelia ou, pelo menos, independentemente da sucessão de 
crises políticas e econômicas que se alternaram desde a posse de Sarney, passando 
pelo fracasso do cruzado, a crise inflacionária, a eleição de Collor, o seu 
impeachment, o conturbado mandato-tampão de Itamar Franco. Sintomaticamente, 
tanto o complexo processo de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
como a elaboração da Lei Orgânica da Assistência Social avançaram indiferentes às 
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transformações radicais que a crise econômica impôs ao Estado e, em alguns 
aspectos, contrariando o próprio sentido da reforma da administração pública, iniciada 
pelo governo Collor, interrompida durante o governo Itamar, e retomada com a posse 
de Fernando Henrique Cardoso. 

Neste sentido, podemos afirmar que, no Brasil, o futuro do projeto de seguridade 
social estabelecido na Constituição de 1988 ainda é bastante incerto. Além de não 
termos firmado nenhum tipo de pacto político e social visando a consolidação do 
modelo de garantia de direitos sociais mínimos, enfrentamos uma conjuntura de crise 
econômica, com déficits público e comercial crescentes que, sem dúvida, afetam a 
capacidade financeira do Estado, obrigando-o a reduzir ou controlar seus gastos 
sociais.  

Soma-se a isso o fato de estarmos submetidos, de um lado, à pressão de 
transformações econômicas em escala mundial, que impõem um novo modelo de 
intervenção estatal menos orientado para a provisão direta de serviços; de outro, ao 
peso de uma “dívida social” que combina uma das mais perversas distribuições de 
renda do mundo com índices de pobreza absoluta incompatíveis com o estágio de 
desenvolvimento econômico alcançado pelo país24.  

Evidentemente, o sucesso do novo modelo de políticas sociais dependerá, em 
primeiro lugar, da formação de um consenso de âmbito nacional, reunindo governos, 
partidos, sindicatos, empresas, associações civis e meios de comunicação, que 
assuma publicamente os custos dessa “priorização do social”. Em segundo, será 
preciso ultrapassar a visão “fiscalista”, ainda predominante no projeto de reforma do 
Estado, enfatizando a reconstrução da burocracia para o exercício de suas novas 
atribuições, especialmente no que se refere à capacitação da administração federal 
para atuar com mais efetividade nas áreas de planejamento, regulação e 
coordenação das políticas sociais de âmbito nacional, assim como treinar e 
assessorar os órgãos executores dessas políticas nas esferas estadual e municipal. 
Em terceiro, mas não menos importante, será preciso iniciar o processo de reforma 
do modelo federativo brasileiro, que certamente passa por uma reforma do sistema 
tributário, mas não se restringe, de modo algum, numa melhor distribuição de 
receitas. Também é essencial o fortalecimento do papel coordenador da União 
quando se tratar de políticas de âmbito nacional, assim como a institucionalização de 
mecanismos cooperativos tanto no sentido vertical (União, estados e municípios), 
como no sentido horizontal (interestadual e/ou intermunicipal).  

 

CAPÍTULO II - AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NUM 
MOMENTO DE REDEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES DO ESTADO: 1995-
1998 

Neste capítulo procuramos descrever e analisar os programas de assistência 
social que emergiram da crise do antigo modelo centralizador e assistencialista. Uma 
avaliação da potencialidade e viabilidade desses programas como alternativas para 
uma eventual reforma da atuação governamental na área social exige algum tipo de 
                                            

24 Uma excelente análise das dimensões absoluta e relativa da pobreza no Brasil pode ser encontrada 
em Sônia Rocha. “Pobreza e desigualdades regionais: caracterização recente e perspectivas”. In: A 
economia brasileira em perspectiva. Brasília: IPEA, vol. 2, parte 3, capítulo 24, 1996. 
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comparação entre eles. Neste sentido, estes serão tomados como modelos virtuais 
de futuras políticas sociais.  

O primeiro, e mais antigo, é aquele que resultou do processo constituinte, 
apresenta claras afinidades com o modelo do SUS (Sistema Unificado de Saúde) e foi 
regulamentado pela LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social). Sustentado nos 
princípios da universalidade e eqüidade da assistência social como direito de todo 
cidadão e operacionalizado através de uma estrutura descentralizada, mas 
coordenada por conselhos paritários (governos, associações profissionais e 
comunidade) em cada esfera da federação, o modelo configurado pela LOAS 
representa uma política social bastante diferente do tradicional padrão centralizado, 
clientelista e assistencialista predominante até 1988. Embora tenha sido 
regulamentado em lei há vários anos, ainda encontra sérias resistências políticas e 
administrativas para se consolidar, especialmente nos níveis regional e local.  

Um segundo modelo é aquele derivado dos programas do governo federal 
coordenados pelo Comunidade Solidária, concebido em 1995, inicialmente como uma 
resposta emergencial de combate aos “bolsões” de pobreza, e que se consolidou ao 
longo do tempo como uma alternativa concreta de política assistencial. O recém-
aprovado Programa Nacional de Renda Mínima, se efetivamente implementado, pode 
ser considerado uma variante desse modelo.  

O terceiro “modelo”, representado aqui pelos programas municipais de garantia de 
renda mínima, será analisado no próximo capítulo. Na verdade, ele só pode ser 
considerado um modelo de política social na medida em que vier a se configurar 
como uma resposta mais sistemática e consistente dos governos locais à crise fiscal 
que afetou seriamente a capacidade financeira dos governos federal e estaduais. 
Embora tenham alcançado bastante evidência na imprensa, principalmente pela 
aparente semelhança com o projeto de garantia de renda mínima do senador 
Eduardo Suplicy (PT-SP), ainda é relativamente pequeno o número de municípios 
que os transformaram em lei (cerca de 77), e ainda menor aqueles nos quais eles 
foram efetivamente implantados (em torno de 9). Portanto, uma avaliação consistente 
do impacto social e da viabilidade financeira desses programas dependerá da entrada 
em funcionamento de um número bem maior de projetos em municípios de perfil 
socioeconômico-demográfico mais variado.  

Antes de analisar estes “modelos” de assistência social, é importante apontar 
brevemente os processos econômicos, políticos e sociais que condicionarão o futuro 
perfil das políticas públicas no país. De modo especial, o novo desenho das políticas 
de assistência social estará condicionado ao resultado de três processos 
estreitamente interligados:  

1) que tipo de Estado emergirá das transformações econômicas, políticas e 
sociais que vem sofrendo o setor público no Brasil – conclusão do programa de 
privatização, aprofundamento da reforma previdenciária, regulamentação da reforma 
administrativa e aprovação da reforma tributária;  

2) que impacto terão essas mudanças estruturais no sistema político e 
institucional – aprovação de alguma reforma política que reduza o grau de 
fragmentação do sistema partidário, avanços na democratização (e transparência) do 
processo orçamentário, redução dos incentivos institucionais às práticas clientelistas 
etc.;  

3) como essas transformações afetarão a esfera das relações 



 

 

17 

 

intergovernamentais (novo pacto federativo?) e das relações público/privado; serão 
favoráveis à consolidação dos novos modelos de gestão pública não-estatal, como o 
Terceiro Setor, as agências autônomas de regulação e as organizações sociais? 
Enfim, como essas mudanças estruturais afetarão o desenho institucional das 
políticas sociais. 

Como o foco de análise deste trabalho são os programas de assistência social no 
nível local, o que nos interessa discutir nesses modelos de política social é a 
possibilidade de redução dos níveis de pobreza absoluta, em comparação com 
políticas sociais descentralizadas. Neste sentido, é preciso responder à questão das 
transformações que se fazem necessárias na esfera das relações 
intergovernamentais. 

Embora não sejam propriamente incompatíveis, a coexistência de vários tipos de 
política social, num momento de crise fiscal e redefinição do papel do Estado na área 
social, pode contribuir para agravar as dificuldades financeiras do setor público, na 
medida em que a sobreposição e/ou dispersão de ações resulta em desperdício de 
recursos e ineficácia dos programas. Por isso, uma avaliação de programas 
específicos como os de garantia de renda mínima municipais deve levar em conta 
não apenas a eficiência – relação custo financeiro/benefício social – e a eficácia –
extensão da cobertura e capacidade de transformar as condições econômicas e 
sociais das famílias beneficiadas –, mas também a compatibilidade e sinergia com as 
políticas sociais dos governos estaduais e federal.  

1. A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) 

A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) foi aprovada pelo Congresso 
Nacional e sancionada pelo então presidente da República, Itamar Franco, em 7 de 
dezembro de 1993. Seu conteúdo altera toda a estrutura formal no âmbito da 
assistência social pública, seguindo os princípios e diretrizes contidos na Carta 
Constitucional de 1988. 

Uma das inovações trazidas por essa legislação refere-se à forma de gestão das 
políticas públicas pertinentes ao setor. Isto porque o novo modelo prevê a 
descentralização político-administrativa de todas as ações para os estados, Distrito 
Federal e municípios.  

De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, o sistema descentralizado e 
participativo de assistência social é viabilizado através da criação dos Conselhos 
Nacional, Estaduais e Municipais de Assistência Social, que deverão ter composição 
paritária entre membros governamentais e não-governamentais. Todos estes 
Conselhos caracterizam-se como órgãos deliberativos, normativos, formuladores de 
políticas e controladores das ações dos municípios, dos estados e da União25. As 
ações dessas três instâncias deverão realizar-se de forma articulada, cabendo à 
esfera federal a responsabilidade pela coordenação e normatização geral da política 
nacional de assistência social e, aos estados e municípios, a coordenação e 
execução dos programas em suas respectivas esferas. Trata-se, a partir desse novo 
reordenamento, de suprimir o paralelismo e/ou superposição entre os diversos órgãos 

                                            

25 Ver Marcos Bittencourt Fowler. “Lei Orgânica da Assistência Social”. In: SETA/FASPAR/Governo do 
Estado do Paraná. Lei Orgânica da Assistência Social (Textos de Apoio). Curitiba, 1994. 



 

 

18 

 

que atuam na área26. 

Além disso, como observa Marcos Bittencourt Fowler, esse reordenamento 
institucional previsto pelo modelo de descentralização político-administrativa,  
adotado pela LOAS, privilegia claramente a municipalização do atendimento. Todavia, 
não se pretende com isso que o município assuma para si a tarefa de solucionar 
todos os problemas hoje existentes na área, eximindo assim o Estado e a União de 
qualquer responsabilidade. A municipalização em questão significa, antes de mais 
nada, “que o governo local, que está mais próximo da população, vai assumir um 
papel central na formulação e implementação da política de atendimento, sem 
contudo abrir mão do indispensável apoio técnico e financeiro do Estado e da 
União”27. 

Um outro aspecto importante a ser considerado é que, com o novo ordenamento 
jurídico, a própria relação entre Estado e sociedade é alterada, uma vez que essa 
estrutura procura ampliar o espaço de participação da sociedade civil organizada na 
formulação, execução e controle das políticas voltadas à assistência social pública.  

Se no modelo anterior este setor já contava, de algum modo, com a participação 
de certos segmentos da sociedade, principalmente as chamadas redes ou entidades 
filantrópicas – através de convênios, auxílios e subvenções, que nem sempre eram 
acompanhados por um controle de efetividade e/ou fiscalização quanto à utilização 
dos recursos públicos –-, pode-se dizer que este padrão de relação é substituído, ao 
menos no plano jurídico, por outro, cuja transparência e dimensão participativa 
buscam constituir freio às formas de relação clientelista que sempre marcaram a 
associação entre essas duas esferas – permeada, geralmente, pela combinação de 
uma certa “dose de manipulação em troca de apoio público e favoritismo na 
distribuição das benesses do Estado”28. 

Um dos graves problemas evidenciados pela estrutura tradicional das políticas de 
assistência social é que “a ação do Estado torna-se oculta, diluída e ambígua junto à 
população usuária dos programas e serviços”29, uma vez que as entidades 
prestadoras desses serviços aparecem como as principais protagonistas desse 
processo. Assim, por um lado, “o Estado se desobriga da prestação de serviços e da 
garantia de benefícios à população, através da esfera pública”30; e por outro, a 
ambigüidade desse processo é acentuada pelo seu não reconhecimento “como 
responsável pelas ações desenvolvidas pela rede privada”31. 

É neste sentido que se pode afirmar que um dos grandes saltos de qualidade 
dado pela nova legislação consiste em transpor a assistência social para o campo 
das políticas públicas – o que não significa que a mesma deverá prescindir da 
                                            

26 Um dos graves e tradicionais problemas do sistema de assistência social no Brasil é a pulverização 
dos órgãos que atuam nesta área, dificultando a clara circunscrição de uma esfera de responsabilidade 
sobre as ações assistenciais e possibilitando com que as diversas instituições que executam 
atendimento direto recorram simultaneamente a vários órgãos para aquisição de recursos para um 
mesmo projeto ou programa, o que demonstra a ausência total de controle por parte do Estado da 
utilização da verba pública. 
27 Marcos Bittencourt Fowler, op. cit., p. 20. 
28 SETA/FASPAR/Governo do Estado do Paraná. Lei Orgânica da Assistência Social (Textos de 
Apoio), op. cit., p.3. 
29 Ibid., p.3. 
30 Ibid., p. 3. 
31.Ibid., p. 3. 
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atuação da rede privada, mas que tal relação deverá dar-se sobre outras bases, em 
que predominem a transparência e a possibilidade de controle social. 

No que concerne ao financiamento das políticas nesse setor, a LOAS determina a 
criação de Fundos Nacional, Estaduais e Municipais de Assistência Social, que 
deverão contar com recursos provenientes da União, dos estados e municípios, cuja 
utilização deverá submeter-se ao controle e fiscalização dos respectivos Conselhos.  

Seguindo as diretrizes da Constituição Federal de 1988, a lei estabelece ainda em 
seu capítulo II (art. 4o) que a assistência social deve reger-se pelos seguintes 
princípios: 

• supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica; 

• universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

• respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios 
e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 
qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

• igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

• divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, 
bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 

Em síntese, pode-se observar que, na perspectiva da ordenação jurídica, a Lei 
Orgânica da Assistência Social parece avançar no sentido da construção de um 
modelo de seguridade social mais abrangente, na medida em que procura assegurar 
direitos sociais mínimos e universais aos cidadãos que, por qualquer razão, 
encontrem-se privados de suas condições básicas de subsistência.  

 

2. O PROGRAMA COMUNIDADE SOLIDÁRIA 

2.1. Histórico 

Sem desconsiderar a importância das experiências desenvolvidas mais 
recentemente na América Latina de programas emergenciais que visam a diminuição 
da pobreza, procuraremos aqui apresentar brevemente duas importantes 
experiências desenvolvidas no Brasil rumo ao combate à fome e miséria, e que 
constituíram, indubitavelmente, um marco inicial para a elaboração e implementação 
do Programa Comunidade Solidária. São elas o “Movimento Ação da Cidadania 
contra a Miséria e pela Vida”32 e o “Plano de Combate à Fome e à Miséria”. 

Amplamente conhecida como um movimento nacional de solidariedade, a Ação da 
Cidadania contra a Miséria e pela Vida originou-se do “Movimento pela Ética na 
Política”, desencadeado por ocasião do impeachment do ex-presidente Fernando 
                                            

32.Conhecido popularmente como a “campanha do Betinho”, por referência ao sociólogo Herbert de 
Souza, articulador nacional do Movimento da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida. 
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Collor, em 1992. Organizada a partir de uma Secretaria Nacional Executiva – 
composta por representantes de diversas instituições não governamentais (CNBB, 
CRUB, CUT, IBASE, INESC e OAB) – e de comitês criados espontaneamente em 
todos os estados, a entidade promove campanhas e atividades que vão desde a 
coleta e distribuição de alimentos, até ações voltadas para a geração de emprego, 
saúde, educação, cultura etc., sempre dirigidas aos segmentos mais carentes de 
nossa sociedade33.  

Já o Plano de Combate à Fome e à Miséria (PCFM) teve início em abril de 1993, 
com a finalidade de desencadear ações emergenciais que pudessem de algum modo 
minimizar os efeitos da terrível desigualdade social a que está submetida uma 
significativa parcela da população brasileira. O PCFM foi concebido como um 
programa cuja responsabilidade não deveria restringir-se ao setor público. A idéia era 
criar novas modalidades de organização em torno das atividades previstas no Plano, 
que envolvessem não apenas a esfera governamental, mas também a sociedade civil 
através dos movimentos organizados. 

A responsabilidade quanto às diretrizes e ações do PCFM cabiam ao Consea 
(Conselho Nacional de Segurança Alimentar), por sua vez criado por iniciativa 
pessoal do presidente da República, Itamar Franco34. Composto por oito ministros de 
Estado e por 21 membros da sociedade civil, o órgão teve como um dos principais 
objetivos desenvolver uma nova experiência de cooperação e parceria entre governo 
– nas instâncias federal, estadual e municipal – e sociedade civil no combate 
emergencial à fome e à pobreza. Sob a coordenação de d. Mauro Morelli, o Consea 
estabeleceu cinco programas básicos de atuação: 

1) o atendimento às crianças desnutridas e às gestantes sob risco nutricional, 
assegurando principalmente a complementação de leite integral, bem como a 
prestação de serviços básicos de saúde, especialmente nas áreas do Nordeste e 
Sudeste; 

2) garantia de merenda escolar para todos. Promovido pelo Ministério da 
Educação, este programa abrangeu a ampliação de recursos e a descentralização da 
merenda escolar, cuja distribuição ficou a cargo dos Estados e municípios; 

3) Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos (Prodea), dirigido 
principalmente às famílias atingidas pela seca do Nordeste; 

4) Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)35, que objetivava melhorar as 
condições nutricionais dos trabalhadores de baixa renda; 

5) o assentamento de trabalhadores rurais. 

                                            

33 Esse Movimento apresentou um grande impacto junto à opinião pública, pois, segundo pesquisa 
realizada nacionalmente pelo IBGE no final de 1993, 68% dos brasileiros maiores de 16 anos 
conheciam ou ouviram falar da “Campanha do Betinho” contra a fome; 93% consideravam-na 
necessária, e 32% já haviam contribuído com a campanha de alguma forma. Parece fato que o 
sucesso da campanha deve-se, em parte, à sua recorrente veiculação na imprensa, bem como ao 
apoio de diversas personalidades, principalmente do meio artístico, que se empenharam na promoção 
de shows e eventos com a finalidade de arrecadar alimentos não-perecíveis, que eram destinados às 
crianças e famílias carentes. 
34 A proposta de criação do Consea foi apresentada originalmente pelo Partido dos Trabalhadores ao 
ex-presidente Itamar Franco, que a acolheu, comprometendo-se pessoalmente com sua criação. 
35 O PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) foi criado em 1976 e retomado em 1993 pelo 
Ministério do Trabalho. 
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No que se refere à implementação do PCFM, observa-se que o governo optou 
pela não-criação de novos programas sociais, mas por centrar suas ações no 
fortalecimento daqueles já existentes. Além disso, o princípio de parceria entre as 
várias instâncias do poder público e do setor privado, com o intuito de somar forças 
no combate à fome e à miséria no país, apontou para novas possibilidades de 
atuação na área. Isso pode ser evidenciado, principalmente, pela participação de 
membros da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida no Consea – formulando 
propostas e contribuindo, de certo modo, para que o órgão ampliasse sua força 
política, bem como sua capacidade de pressão sobre o governo –, e pelo intenso 
apoio dos diversos comitês da Ação da Cidadania contra a Miséria36, 
espontaneamente mobilizados, às ações previstas pelo Plano.  

Contudo, no âmbito governamental, mesmo tendo conquistado alguns  avanços, o 
PCFM enfrentou inúmeros obstáculos. Ainda que tenha sido definido como ação 
prioritária, surgiram várias tensões “no interior do governo, seja no que diz respeito a 
uma efetiva adesão da totalidade dos ministérios, seja no que diz respeito à 
priorização, no interior dos ministérios sociais, daqueles programas vinculados ao 
Plano”37. Além disso, diversas medidas do plano de estabilização da economia por 
vezes indicavam uma certa oposição entre as preocupações concernentes à área 
social e econômica, impossibilitando o rompimento com a prática fragmentada e com 
as políticas contraditórias do governo38.  

Enfim, a Secretaria Executiva e o Conselho do Comunidade Solidária – substituto 
do extinto Consea – herdaram o desafio de transpor estes obstáculos para tornar 
viável o Programa. Ainda que se tente formular uma nova estratégia de 
desenvolvimento capaz de englobar um modelo mais justo de distribuição de renda, 
sabemos que o combate efetivo à pobreza é tarefa de longo prazo, o que não 
significa que devamos abandonar iniciativas que abranjam ações emergenciais. 

2.2. Perfil do Programa Comunidade Solidária 

Conforme anunciado pela atual equipe de governo, liderada pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso, o objetivo central do Programa Comunidade Solidária 
consiste em promover ações emergenciais de combate à fome e à miséria 
associadas a “uma nova estratégia de desenvolvimento capaz de conciliar a 
modernização da economia com a redução das disparidades regionais e sociais”39. 
Para viabilizar essas ações, o governo optou por um conjunto de programas 
integrados, cuja execução envolve a participação das três esferas de governo – 
federal, estadual e municipal –, bem como da sociedade civil organizada, 
principalmente através das organizações não-governamentais. 

Para que se possa ter uma idéia da dimensão desse Programa, apresentaremos a 
seguir um resumo do documento oficial, publicado em 30/03/95, intitulado 
“Comunidade Solidária - uma estratégia de combate à fome e à pobreza”, onde 

                                            

36 Até 1995 estimava-se que cerca de 3.500 comitês da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela 
Vida haviam sido criados e encontravam-se distribuídos por todos os estados do país.  
37 NEPP/Unicamp. Estratégias para combater a pobreza no Brasil: Programas, instituições e recursos. 
São Paulo, maio 1994, p. 76. 
38 Essas e outras críticas encontram-se formuladas no documento político final da Primeira Conferência 
Nacional de Segurança Alimentar, elaborado em agosto de 1994. 
39 Ver Jornal da Cidadania, nº 9, fev. 1995. 
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encontram-se delineados seus objetivos, diretrizes e proposta de atuação.  

Objetivos prioritários  

1. Melhorar o gerenciamento de programas sociais que se caracterizam pela 
continuidade e pela universalização do atendimento, tais como merenda escolar e 
combate à desnutrição infantil, promovendo a participação da sociedade no controle 
do processo de execução desses programas, com vistas a ampliar seu alcance, 
eficácia e transparência;  

2. Acolher, potencializar e apoiar, nos limites dos recursos disponíveis, a 
execução de experiências, projetos e iniciativas do Governo e da sociedade civil em 
áreas de concentração da pobreza que concretizem um novo modo – articulado, 
descentralizado e em parceria com a sociedade – de implementação de programas 
sociais, visando a expansão e a multiplicação dessas experiências nos anos 
subseqüentes;  

3. Identificar novas prioridades e elaborar propostas de ação, para o governo e 
para a sociedade, relativas a temas emergenciais e grupos particularmente 
vulneráveis, como crianças e jovens, cujas necessidades e direitos não estejam 
contemplados de forma adequada nos programas em curso. 

Áreas de atuação do Programa  

1. saúde, alimentação e nutrição, com ênfase no combate à mortalidade infantil, 
alimentação escolar, alimentação do trabalhador e distribuição emergencial de 
alimentos;  

2. serviços urbanos, com ênfase em programas de moradia e saneamento; 

3. desenvolvimento rural, com ênfase em programas de assentamento de 
trabalhadores rurais e apoio à agricultura familiar;  

4. emprego e renda, com ênfase em programas de apoio à micro e pequena 
empresa, cooperativas e outras formas associativas de produção;  

5. defesa dos direitos, com ênfase em programas de apoio a creches, pré-escola 
e de atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco. 

Componentes Institucionais 

1. Conselho Comunidade Solidária: nomeado pelo presidente da República e 
vinculado à Casa Civil, este Conselho é integrado por ministros de Estado das áreas 
mais diretamente vinculadas aos objetivos do Comunidade Solidária e por 
personalidades da sociedade civil. Suas atribuições básicas são: 

• propor e opinar sobre as ações prioritárias na área social; 

• incentivar na sociedade o desenvolvimento de organizações que realizem, em 
parceria com o governo, ações dirigidas ao combate à fome e à pobreza; 

• incentivar a parceria e a integração entre os órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, visando a complementaridade das ações desenvolvidas; 

• promover campanhas de conscientização da opinião pública para o combate à 
pobreza e à fome, visando a integração dos esforços do governo e da sociedade. 

1. A Secretaria Executiva do Comunidade Solidária: também vinculada à Casa 
Civil, devendo atuar como agente interlocutor oficial do Conselho, cabe a essa 
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Secretaria: 

• encaminhar as recomendações do Conselho aos ministérios de Estado; 

• articular com os ministérios responsáveis pela execução das ações as 
estratégias para a implementação das recomendações do Conselho; 

• coordenar as ações de governo da alçada do Comunidade Solidária; 

• secretariar o Conselho do Comunidade Solidária. 

2. Os Ministérios Setoriais: a responsabilidade pela alocação dos recursos e 
viabilização de cada uma das ações prioritárias cabe aos respectivos ministérios. 
Esta é a razão pela qual os Ministérios das áreas mais diretamente envolvidas no 
combate à pobreza têm assento no Conselho do Comunidade Solidária. Tendo em 
vista a proposta de articulação das ações do Governo Federal, os Ministérios 
Setoriais devem designar equipes responsáveis pelo gerenciamento das atividades 
em sua órbita de atuação (estabelecimento de convênios, repasse de recursos, 
acompanhamento etc.), e que devem trabalhar sob a supervisão direta do ministro e 
em consonância com as normas e decisões adotadas em conjunto com a Secretaria 
Executiva do Comunidade Solidária.  

Critérios de participação do Comunidade Solidária nos bolsões de pobreza 

A responsabilidade pela definição das necessidades prioritárias nos bolsões de 
pobreza e pela elaboração de propostas de ação, no âmbito local, cabe 
primordialmente aos estados e municípios, em parceria com organizações não-
governamentais que atuem junto à comunidade (comitês da Ação da Cidadania, 
igrejas, instituições filantrópicas, universidades, sindicatos etc.). As propostas serão 
analisadas no plano estadual por representantes do governo e da sociedade civil. A 
concessão do apoio federal levará em consideração os seguintes critérios: 1) 
focalização em bolsões de pobreza; 2) participação da sociedade civil e da 
comunidade no controle e no gerenciamento das ações; 3) impacto no combate à 
pobreza; 4) integração entre diferentes ações governamentais; e 5) viabilidade 
técnico-financeira. 

A seguir encontram-se relacionados, de acordo com o documento oficial publicado 
pela Presidência da República, os programas federais que compõem o Comunidade 
Solidária. 
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Programas Federais que Compõem o Comunidade Solidária 

Programas Órgãos Responsáveis 

Programa de Combate à Desnutrição e à 
Mortalidade na Infância  

Ministério da Saúde 

Programa Nacional de Alimentação 
Escolar  

Ministério da Educação e 
do Desporto 

Programa de Alimentação do Trabalhador 
- PAT  

Ministério do Trabalho 

Programa de Distribuição Emergencial de 
Alimentos - Prodea 

Ministério da Agricultura, 
Abastecimento e Reforma 
Agrária 

Programa de Melhoria das Condições de 
Moradia 

Ministério do Planejamento 
e Orçamento/ Secretaria de 
Política Urbana/Caixa 
Econômica Federal 

Programa de Assentamento de 
Trabalhadores Rurais 

Ministério da Agricultura, 
Abastecimento e Reforma 
Agrária 

Programa de Apoio a Micro e Pequenas 
Empresas e de Formação Profissional  

Ministério do Trabalho 

Programa de Atendimento à Criança e 
Adolescente 

Secretaria dos Direitos da 
Cidadania/Ministério da 
Justiça; Ministro 
Extraordinário dos Esportes 
e Secretaria do 
Desporto/Ministério da 
Educação 

Programa de Educação Infantil A ser transferido para o 
Ministério da Educação 

 

Mobilização de recursos (Financiamento) 

Seguindo os princípios da co-responsabilidade e da parceria estabelecidos no 
Programa, o aporte de recursos federais para financiamento das ações do 
Comunidade Solidária – cuja fonte principal provém das dotações orçamentárias na 
área social – deverá ser complementado por contrapartidas dos estados e municípios. 
Objetiva-se ainda, através do Programa, estimular a captação de recursos adicionais, 
sob a forma de dispêndio de tempo, dotações financeiras, talento, equipamentos, 
instalações e outros, junto aos mais diversos setores da sociedade, como empresas, 
sindicatos, universidades, igrejas, organizações não-governamentais e cidadãos, bem 
como junto a agências nacionais e internacionais de financiamento e cooperação. 

Em resumo, observa-se que o Programa Comunidade Solidária não apenas manteve 
os programas básicos definidos pelo extinto Consea, como tratou de ampliá-los, 
englobando ações nas áreas de saneamento, habitação e estímulo à geração de 
emprego e renda. Além disso, ao definir os componentes institucionais que devem 
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atuar na execução do Programa, o governo parece ter procurado tornar um pouco 
mais claras as funções e responsabilidades de cada um dos agentes envolvidos, 
principalmente no âmbito de cada uma das esferas de governo. 

Entretanto, o Comunidade Solidária parece ultrapassar os limites de sua própria 
essência. Embora inicialmente apresente um caráter emergencial, acaba assumindo 
para si inclusive a tarefa de melhorar o gerenciamento de programas sociais que se 
caracterizam pela continuidade e pela universalização do atendimento, cujo âmbito, 
no plano jurídico, é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, que por 
sua vez cria mecanismos institucionais destinados propriamente a esse fim.  

3. CONCLUSÕES 

Como vimos, os programas apresentados possuem uma certa similitude quanto aos 
seus objetivos, a saber, o combate à pobreza. Contudo, parecem variar no que diz 
respeito às linhas de atuação e à abrangência dos possíveis beneficiários, ou seja, 
tendem a confrontar concepções com um caráter mais universalista (Lei Orgânica da 
Assistência Social) e concepções que optam claramente pelo critério da seletividade 
(Comunidade Solidária e PGRM).  

Pode-se dizer que, na perspectiva deste estudo, um dos grandes méritos da Lei 
Orgânica da Assistência Social consiste em transpor as antigas práticas de 
assistência e proteção social para o campo das políticas públicas, chamando o 
Estado a assumir a responsabilidade de regular e viabilizar, no âmbito do capitalismo 
brasileiro, não apenas a reprodução do capital, mas também as condições de 
reprodução da classe trabalhadora. 

Ao contrário do Programa Comunidade Solidária, criado com a marca do presidente 
da República, Fernando Henrique Cardoso, com o propósito de difundir uma 
campanha emergencial de combate à pobreza de âmbito nacional através de 
medidas focalizadas, cuja duração possivelmente equivalerá ao período de seu 
mandato, a LOAS constitui um projeto de longo prazo, cujo objetivo é o 
gerenciamento conjunto de todas as ações concernentes à assistência social, visando 
a garantia de direitos sociais mínimos como forma de universalização da proteção 
social40. 

Não obstante seus inúmeros aspectos positivos, a Lei Orgânica da Assistência Social 
vem enfrentando uma série de dificuldades para sua implementação. A principal delas 
refere-se à resistência de diversos setores envolvidos na formulação e execução das 
políticas e programas assistenciais, pois ao pretender a racionalização, fiscalização e 
transparência das políticas de assistência social pública – principalmente no que diz 
respeito à gerência dos recursos destinados ao setor –, a lei implica um combate 
frontal às práticas corruptas e clientelistas freqüentemente presentes no cenário 
político brasileiro. 

Na verdade, pode-se afirmar que o modelo assistencial proposto pela Lei Orgânica 
choca-se frontalmente com a própria lógica de reprodução do sistema político 
brasileiro. Ao permitir a participação de organizações da sociedade civil na decisões 
sobre a alocação dos recursos dos fundos de assistência social através dos 
Conselhos, a LOAS provoca um “curto-circuito” nas estruturas de poder local, 

                                            

40.Ver Aldaíza Sposati. A Assistência Social no Brasil: 1983-1990. São Paulo: Cortez, 1991. 
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tradicionalmente dominadas pelas oligarquias e grupos de interesse articulados em 
torno das Prefeituras e Câmaras de Vereadores. 

Por isso, apesar da mobilização de certos segmentos da sociedade civil para a 
viabilização da Lei Orgânica da Assistência Social, até o presente momento a maior 
parte dos Fundos Financeiros ainda não foi regulamentada, o que constitui, 
conseqüentemente, um sério obstáculo à implementação e funcionamento dos 
Conselhos. 

O Programa Comunidade Solidária, por sua vez, tem apresentado um desempenho 
bastante questionável. Um balanço de suas atividades até setembro de 1995, 
realizado pelo IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que os 
programas que apresentam um melhor desempenho são aqueles que 
tradicionalmente ocupam a agenda do governo, como o Programa Nacional de 
Merenda Escolar. 

Esse quadro pode ser ilustrado pelo Programa de Distribuição Emergencial de 
Alimentos (Prodea) que integra o Comunidade Solidária, e que previa para 1995 a 
distribuição de 1.044.123 cestas de alimentos para os municípios selecionados. 
Contudo, até setembro do referido ano havia atingido pouco mais de 29,87% deste 
total, beneficiando, até 21/09/95, apenas 140 municípios dentre os 250 selecionados. 
Com relação aos municípios que demandavam atendimento emergencial (estado de 
emergência ou calamidade pública decretada), para este mesmo período, o Programa 
atingiu aproximadamente 25,05% do total de 1.885.934 cestas de alimentos previstas 
para distribuição, beneficiando 194 municípios de um total de 275. 

De acordo com o relatório do IPEA de 1995, o Programa de Distribuição Emergencial 
de Alimentos deveria  enfrentar sérias dificuldades no ano seguinte, podendo 
inclusive comprometer a continuidade do atendimento nos municípios já beneficiados. 
Isto porque, para 1996, estava prevista uma redução da ordem de 23% das dotações 
orçamentárias destinadas à área de alimentação, o que representa uma queda de 
37,5% dos recursos para o Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos e de 
21,6% para a Alimentação Escolar.  

A morosidade do Programa Comunidade Solidária em responder às graves 
demandas sociais espalhadas por todo o país tem gerado uma série de controvérsias. 
Diversos setores da sociedade civil têm manifestado críticas bastante contundentes 
ao Programa. A primeira delas é que, embora formalmente o Comunidade Solidária 
objetive dar um tratamento global à questão social, na prática suas ações não 
passam de iniciativas localizadas e limitadas, as quais, através de forte campanha 
realizada na mídia, acabam criando a ilusão de um combate efetivo à pobreza e à 
exclusão41. 

A segunda crítica, também bastante recorrente, diz respeito ao processo de formação 
do Conselho do Comunidade Solidária, uma vez que as principais organizações da 
sociedade – entidades civis, movimentos populares, sindicatos etc. – não estariam ali 
representadas, nomeando-se, em seu lugar, personalidades notórias, como artistas e 
intelectuais. Questiona-se, assim, sua própria representatividade, pois à 
descaracterização da proposta inicial de ampla parceria com setores da sociedade 

                                            

41 Ver Silvio Caccia Bava. “Comunidades Solidárias: sem espaço para a sociedade organizada”. Jornal 
da ABONG, nº 10, maio 1995. Ver também Aldaíza Sposati. Cidadania e Comunidade Solidária, s/d. 
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civil organizada corresponderia uma tentativa de “capturar a sociedade civil não a 
partir de seus interesses, mas a partir de suas carências”. Embora o Programa reflita 
de fato um reconhecimento da situação crítica na qual se encontra a população 
pobre, sua implementação aponta um caminho “oposto ao da constituição dos 
direitos”42. Isto é, seu desenho institucional pode acabar reforçando, talvez 
modernizando, as estruturas assistencialistas que sempre predominaram nas 
políticas sociais. 

O terceiro ponto refere-se ao caráter pró-filantropia implícito neste tipo de Programa. 
Ou seja, ao associar programas focalizados e mecanismos de solidariedade, o 
Comunidade Solidária acaba promovendo “programas e ações seletivas de combate 
à pobreza, no lugar de políticas sociais integrais, abrangentes e universais”43, 
ancoradas no Estado. 

Em meio a todas essas críticas, o Comunidade Solidária, definido como programa 
oficial do atual governo, vem sofrendo ainda um forte desgaste político em função da 
timidez das ações ditas “emergenciais” no combate à pobreza, culminando inclusive 
no desligamento voluntário de alguns membros do Conselho, insatisfeitos com o 
andamento do Programa44. 

No que diz respeito aos programas de renda básica garantida, estes encontram-se 
ainda muito incipientes. Embora a necessidade de inserção de mecanismos dessa 
natureza nos sistemas de proteção social seja amplamente reconhecida45, o governo 
federal parece não sinalizar com uma postura de apoio efetivo a essas medidas, sem 
o que dificilmente uma política deste porte poderá ter êxito, considerando-se as 
desigualdades regionais presentes no sistema federalista brasileiro. 

Diante desse quadro, a consolidação de um sistema de seguridade social com a 
amplitude prevista pela Carta Constitucional de 1988 parece pouco provável a curto e 
médio prazos. Embora o princípio da universalização dos direitos represente uma 
conquista no plano da democracia, sua concretização esbarra numa série de 
dificuldades. Se, por um lado, as demandas sociais impostas pelo aumento do 
desemprego e da pobreza assumem um caráter prioritário no âmbito das políticas 
públicas, impulsionando ações focalizadas, por outro, a supremacia de medidas 
voltadas para a estabilização econômica acaba comprometendo o alcance dessas 
políticas seletivas, evidenciando ainda mais a inconsistência do sistema de 
seguridade social brasileiro 46.  

Finalizando, é necessário destacar que quase todas as leis formuladas com base na 
Carta Constitucional de 1988, visando novos modelos de gestão da área social, 
seguiram um padrão similar, a saber, uma estrutura decisória descentralizada entre 

                                            

42 Francisco de Oliveira. “O governo FHC e as políticas sociais”. Jornal da ABONG, nº 10, maio 1995.  
43 Aldaíza Sposati. Cidadania e Comunidade Solidária, s/d. 
44 Dentre os membros que pediram desligamento do Programa, podemos destacar o sociólogo Herbert 
de Souza, o Betinho, articulador nacional do Movimento da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela 
Vida. 
45 Ver Luis Ayala Cañon. “Los sistemas generales de rentas minimas en Europa: logros, limites y 
alternativas”. Documentación Social, Universidad de Castilla: La Mancha Ed., nºs 99-100, abr./sept. 
1995 (separata).  
46 Para um maior aprofundamento deste debate, ver Amélia Cohn. “O planejamento social no contexto 
de crise”. São Paulo em Perspectiva, São Paulo: Fundação Seade, vol. 5, nº 4, out./dez. 1991, pp. 43-
49. 
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governo federal, estados e municípios, que prevê a participação da sociedade civil, 
através de organizações representativas, na formulação, execução e controle das 
políticas públicas. Contudo, esses novos modelos de gestão parecem caminhar na 
contramão de nossa cultura política (autoritária), administrativa (extremamente 
burocrática e centralizada) e técnica (auto-suficiente e formalista). É neste sentido 
que talvez possamos afirmar que essas três dimensões de nossa cultura política 
representam hoje os maiores obstáculos para que possamos dar vida aos avanços 
conquistados no país no plano jurídico47. 

CAPÍTULO III - BREVE HISTÓRICO E PERFIL DOS PROGRAMAS DE 
GARANTIA DE RENDA MÍNIMA SURGIDOS NO BRASIL NA DÉCADA 
DE 90 

A análise esboçada no capítulo anterior procurou distinguir as tendências que se 
apresentam hoje no campo da assistência social e situar num contexto mais amplo 
determinadas linhas de orientação que vêm norteando as políticas públicas no âmbito 
do poder local. É neste sentido que consideramos importante destacar as 
experiências dos programas de garantia de renda mínima que vêm sendo adotados 
por um número ainda pequeno, mas crescente, de municípios brasileiros.  

Esse tema começou a ser debatido mais seriamente no país a partir de abril de 1991, 
quando o senador Eduardo Suplicy submeteu ao Senado Federal uma proposta, de 
sua autoria, cujo objetivo era a introdução do Programa de Garantia de Renda 
Mínima (PGRM) no Brasil, na forma de um imposto de renda negativo. 

Originalmente essa proposta previa que toda pessoa com 25 anos ou mais, cuja 
renda estivesse abaixo de um certo patamar (atualmente estipulado em R$240,00) 
teria direito a receber um complemento correspondente a 30% da diferença entre 
aquele patamar e a sua renda. Esse percentual poderia chegar a 50%, por iniciativa 
do governo, com base no desempenho do Programa e de acordo com a 
disponibilidade de recursos. Além disso, poderia ainda ser implementado 
gradualmente, beneficiando, no primeiro ano, a população com 60 anos de idade ou 
mais; no segundo ano, aqueles com 55 anos ou mais; e assim sucessivamente, até 
que, no oitavo ano, toda a população com 25 anos ou mais teria acesso ao 
benefício48. 

O projeto de lei apresentado pelo senador Eduardo Suplicy foi aprovado pelo Senado 
em dezembro de 1991, mas até o presente momento não foi votado na Câmara dos 
Deputados. Nesse período surgiu uma série de projetos de lei sobre a mesma 
matéria, além de emendas e substitutivos à versão original. 

Uma versão reduzida do PGRM propagou-se amplamente entre os municípios 
brasileiros, apresentando algumas variações, dentre as quais pode-se destacar sua 
vinculação à freqüência escolar (no caso das famílias com filhos que estejam na faixa 

                                            

47 Estas reflexões têm por base a palestra proferida pelo Dr. Antonio Carlos Gomes da Costa, consultor 
da OIT no Brasil, por ocasião do “Seminário Estadual de Sensibilização e Capacitação de Conselheiros 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre a Questão do Trabalho Infantil”, realizado 
em São Paulo, dias 9 e 10 de maio de 1996. 
48 De acordo com a proposta do senador Eduardo Suplicy, o bom desempenho futuro da economia 
poderia inclusive possibilitar a inclusão no Programa de pessoas com menos de 25 anos de idade. Ver 
senador Eduardo Suplicy. Programa de Garantia de Renda Mínima. Brasília: Senado Federal, 1996.  
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etária de escolaridade obrigatória), à capacitação profissional, à geração de emprego 
e renda etc. Entretanto, dos 77 projetos municipais apresentados nos últimos 3 anos, 
apenas 9 foram efetivamente implementados. Cabe destacar ainda a iniciativa do 
governador Cristovam Buarque, responsável pela implementação do PGRM em 
Brasília, único caso observado entre as unidades da Federação.  

 

Programas Municipais de Renda Mínima 

Município Data de Implementação 

Belo Horizonte (MG) agosto de 1996 
Boa Vista (RR) julho de 1996 
Campinas (SP) março de 1995 
Jundiaí (SP) maio de 1996 
Mococa (SP) setembro de 1996 
Ribeirão Preto (SP) dezembro de 1995 
Salvador (BA) julho de 1996 
Santos (SP) maio de 1996 
Vitória (ES) março de 1996 

Fonte: Folha de S. Paulo, 05/05/1997  

 

 

É visando compreender as potencialidades e limitações desses programas de renda 
mínima, que apresentaremos a seguir três estudos de caso (Campinas, Jundiaí e 
Brasília) onde procuramos destacar alguns de seus aspectos institucionais, sobretudo 
no que se refere aos critérios de identificação e mensuração da pobreza empregados; 
aos testes de meios e demais condicionalidades impostas aos beneficiários; aos 
custos administrativos do programa; bem como ao seu funcionamento de modo geral.  
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“PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA”:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 

1. Formulação do Programa 

1.1. Criação do Programa: 

Instituição: Lei Municipal no 8.261, de 6 de janeiro de 1995 

Autoria: Executivo Municipal 

Data de implantação: março de 1995 (decreto regulamentar no 11.741/95)  

1.2. Formato do Programa: 

a) Objetivos/metas: proteção social de famílias que se encontram em situação de 
extrema pobreza através de programa de complementação de renda.  

b) Público-alvo: famílias em situação de extrema pobreza, cujos filhos ou 
dependentes de 0 a 14 anos se encontrem em situação de risco pessoal ou 
social (excetuando-se do limite de idade os portadores de deficiência).  

c) Valor do benefício: equivale à diferença entre o conjunto de rendimentos da 
família e o montante resultante da multiplicação do número de membros da 
família (pai, mãe e filhos ou dependentes menores de 14 anos) pelo valor de 
R$ 35,00. 

d) Fonte de financiamento: recursos consignados no orçamento municipal, não 
podendo ultrapassar 1% do valor das receitas correntes no município. 

e) Duração do benefício: 12 meses (se necessário, prorrogáveis por mais 12 
meses) 

f) Critérios de eletividade dos beneficiários:  

• famílias cujos filhos ou dependentes de 0 a 14 anos se encontrem em 
situação de risco pessoal ou social (excetuando-se do limite de idade os 
portadores de deficiência); 

• famílias em situação de extrema pobreza (com renda per capita inferior a 
R$35,00); 

• residir em Campinas no mínimo há dois anos na data da publicação da lei. 

g) Número de pessoas no município que não atingem a renda mínima 
estabelecida na lei (população potencialmente beneficiária): Segundo dados da 
Fundação Seade, em 1995 existiam no município cerca de 8.000 famílias em 
situação de extrema pobreza. Além disso, o próprio sistema de cadastro do 
Programa apontava, já em final de 1996, uma demanda reprimida de 2.578 
famílias pré-cadastradas49. 

                                            

49 Ver Maria do Carmo Brant de Carvalho e Denise Neri Blanes (coords.). Caminhos para o 
enfrentamento da pobreza: o Programa de Renda Mínima de Campinas. São Paulo: IEE/PUC-SP/ 
Brasília: UNICEF, 1997. 
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h) Exigências do Programa e/ou vinculação com outros programas sociais 
desenvolvidos no município:  

• manter filhos na escola e, sempre que possível, em atividades 
socioeducativas existentes no bairro;  

• assegurar atenção à saúde;  

• comparecer mensalmente às reuniões de acompanhamento social – grupos 
socioeducativos; 

• buscar alternativas para geração de renda própria com apoio da Prefeitura. 

i) Sistema de acompanhamento dos beneficiários:  

• grupos socioeducativos (reuniões mensais na data da entrega do cheque) 
coordenados por dois técnicos da Prefeitura (1 assistente social e 1 
psicólogo); 

• acompanhamento individual das famílias. 

 

2. Implantação do Programa 

2.1. Gestão do Programa (área/profissionais responsáveis pela coordenação e 
articulação do Programa): A execução do Programa é feita de forma descentralizada, 
ou seja, cada uma das 5 Secretarias – hoje departamentos – de Ação Regional 
(Norte, Sul, Noroeste, Leste e Sudeste) é responsável pelo cadastramento, 
acompanhamento e repasse dos recursos às famílias beneficiárias, com base em 
procedimentos, normas e diretrizes previamente estabelecidos pela coordenação 
geral do Programa, cujo papel cabe à Secretaria Municipal da Família, Criança e 
Ação Social, através do Departamento de Apoio à Família, Criança e Adolescente. 
Para sua operacionalização, o Programa conta ainda com o trabalho de equipes 
técnicas compostas por um assistente social, um psicólogo e um estagiário de serviço 
social, cada qual responsável pelo acompanhamento de 15 grupos de beneficiários 
(225 famílias).  

2.2. Execução do orçamento (como foram gastos os recursos previstos):  

a) Gastos específicos com o Programa (pagamento do benefício): os gastos com 
o programa são financiados através de recursos consignados no orçamento 
municipal, não podendo ultrapassar 1% do valor das receitas correntes no 
município. Segue abaixo a evolução dos custos do Programa no que se refere 
especificamente ao pagamento do benefício às famílias atendidas, ou seja, não 
estão incluídos os custos administrativos. 

 

Receitas 1% Destinado 
PGRM 

Valor despendido 

Orçamento/1995 R$ 2.800.000,00 R$ 1.255.051,00 
Orçamento/1996 R$ 4.500.000,00 R$ 3.278.209,00 
Orçamento/1997 R$ 4.900.000,00 R$ 1.642.506,00* 

* O valor despendido refere-se até o mês de abril/1997  
Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria Municipal da 
Família, Criança, Adolescente e Ação Social 
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b) Estimativa do custo administrativo do Programa (recursos humanos, materiais 

e operacionais): De acordo com cálculos realizados pela Secretaria de 
Governo, estima-se que o custo operacional do Programa fique em torno de 
20% do 1% a ele destinado50. 

2.3. Processo de seleção dos beneficiários - critérios de elegibilidade utilizados 
(como se chegou ao número de beneficiários atendidos): Segundo os critérios de 
elegibilidade estabelecidos pela legislação que criou o Programa, são “beneficiáveis 
as famílias que tenham crianças de 0 a 14 anos que se encontrem em situação de 
risco; tenham filhos portadores de deficiências, independentemente da idade; residam 
em Campinas há, no mínimo, dois anos da data de publicação da lei municipal; 
aufiram renda mensal inferior a R$35,00 per capita, considerada apenas a renda dos 
pais e/ou responsáveis; atendam às obrigações estabelecidas em Termo de 
Responsabilidade e Compromisso”51. Considerando-se as dificuldades próprias do 
processo de implementação de uma experiência desse porte, optou-se por beneficiar, 
inicialmente, “famílias com notificação de desnutrição compulsória” e famílias com 
crianças e adolescentes em situação de rua52. Assim, o Programa teve um 
crescimento gradativo, chegando a beneficiar, em abril/1997, 2.703 famílias (12.207 
pessoas). 

2.4. Vinculação do PGRM a outros programas sociais desenvolvidos no 
município: Ao ser inserida no Programa, a família assina um termo de compromisso 
em que se responsabiliza por atender às seguintes exigências: a) freqüência dos 
filhos em idade escolar na escola – cabendo à Prefeitura garantir a matrícula de todas 
as crianças cuja família estejam inscritas no Programa; b) atenção à saúde (inclui 
supervisão da carteira de vacinação, principalmente das crianças menores); c) 
aplicação do benefício para melhoria do grupo familiar; d) comparecimento mensal às 
reuniões de acompanhamento social, através dos grupos socioeducativos; e) busca 
de alternativas para geração de renda própria, com o apoio da Prefeitura. 

2.5. Forma de acompanhamento do PGRM junto à população beneficiária: 
Entrevistas domiciliares, atendimentos individuais e grupos socioeducativos. 

 

3. Avaliação do Programa 

3.1. Avaliação do funcionamento do Programa (resultados): A partir das avaliações 
realizadas, constatou-se a necessidade de se rever e/ou aprimorar alguns pontos do 
Programa53: 

c) definição de critérios mais claros e objetivos para o desligamento das famílias 
do Programa; 

                                            

50.Esse percentual serve apenas para dar uma idéia do custo administrativo do Programa, uma vez que 
seu financiamento não provém do montante de 1% de recursos orçamentários destinados 
exclusivamente para o pagamento do benefício às famílias. 
51.Prefeitura Municipal de Campinas. Construindo novos rumos para a Administração Pública. 
Campinas, 1996. 
52.Idem. 
53 Ver Prefeitura Municipal de Campinas/Secretaria Municipal da Família, Criança, Adolescente e Ação 
Social. Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima. Campinas, 1997. 
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d) melhoria do sistema de cadastramento (lista de espera) da população 
potencialmente beneficiária, através da implantação de um sistema de 
pontuação; 

e) melhorar ações intersetoriais, principalmente nas áreas de saúde e educação; 

f) desenvolver a rede de ações complementares, visando dar sustentação ao 
PGRM através de medidas voltadas à qualificação/requalificação profissional e 
à geração de renda; 

g) diminuição da tutela em relação à população beneficiária e aumento da co-
responsabilização das famílias, impulsionando assim seu processo 
emancipatório; 

h) alterações na ficha cadastral e na informatização do sistema. 

3.2. Dificuldades observadas durante o processo de implementação: Pode-se 
destacar 1) a dificuldade de atendimento de toda a demanda pelo Programa; 2) 
adequação do sistema de controle do Programa, ou seja, após sua inserção no 
Programa, a família que obtivesse um meio de gerar ou aumentar sua renda teria 
automaticamente reduzido o valor do benefício recebido, o que poderia desestimular 
a busca de trabalho. Após reformulação, decidiu-se que o benefício se manteria 
inalterado, a não ser que a fonte de geração de renda obtida desqualificasse 
totalmente a família em relação aos critérios estabelecidos no Programa. 

3.3. Impacto do Programa no combate à pobreza e exclusão social: A partir de 
alguns estudos qualitativos, verificou-se que de fato a utilização do benefício foi 
dirigida à melhoria das condições de vida do grupo familiar, privilegiando-se, 
primeiramente, as necessidades com alimentação, depois a melhoria da moradia, o 
vestuário e, por último, a aquisição de eletrodomésticos.  

Contudo, constatou-se também a impossibilidade de se atingir totalmente o objetivo 
do Programa no período esperado, ou seja, promover a emancipação das famílias no 
espaço de 1 ano, o que levou à revisão dos critérios de desligamento do Programa. 
Segundo dados fornecidos pela coordenação do Programa, cerca de 20% da 
população atendida pelo PGRM de Campinas caracterizam-se por uma situação de 
pobreza que pode ser denominada de “transgeracional” ou “crônica”, isto é, 
encontram-se numa situação de pobreza praticamente impossível de se reverter a 
curto ou médio prazos, daí a necessidade de se investir em programas que fomentem 
o desenvolvimento infantil em todos os seus aspectos (saúde, educação, cultura etc.) 
como forma de reverter a perpetuação desse quadro.  
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“PROGRAMA DE PRODUÇÃO ASSOCIADA COM GARANTIA DE RENDA 

MÍNIMA”:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 

 

1. Formulação do Programa 

1.1. Criação do Programa: 

Instituição: Lei Municipal no 4.767, de 8 de maio de 1996 

Autoria: Executivo Municipal 

Data de implantação: junho de 1996 (decreto regulamentar no 15.483/96)  

1.2. Formato do Programa: 

a) Objetivos/metas: motivar a participação das famílias54 e de grupos em situação 
de extrema pobreza em projetos comunitários (oficinas de costura, padaria, 
marcenaria, serigrafia, bloco de concreto, trabalhos manuais), para a produção 
de bens ou serviços destinados ao consumo próprio ou da comunidade, 
visando a melhoria da renda e das condições de sobrevivência dos 
participantes e das suas famílias, garantindo um rendimento mensal mínimo 
durante o período de 12 meses. 

b) Público-alvo: pessoas ou famílias em situação de extrema pobreza que 
residam no município há no mínimo 2 anos, com renda mensal per capita de 
até ¼ do salário mínimo, e com idade mínima de 21 anos. 

c) Valor do benefício:  

• parte fixa: R$50,00/mês por pessoa participante do Programa, desde que a 
mesma esteja inserida em uma oficina de trabalho ou grupo prestador de 
serviço (expediente de 20 horas semanais). 

• parte variável: R$25,00/mês por filho, enteado ou criança sob guarda judicial 
ou tutela, com idade de até 12 anos incompletos, não superando o limite de 
4 crianças por família beneficiada, desde que dependentes e vivendo no 
domicílio dos país ou responsáveis. 

Observação: o benefício total por família não pode superar o valor de R$150,00 
(não considerada a renda obtida pela participação nas oficinas ou grupos 
prestadores de serviços). Além disso, a participação no Programa é limitada a 
uma pessoa por família e/ou domicílio e a um ano de permanência. 

 

d) Fonte de financiamento: 1% do orçamento municipal 

e) Duração do benefício: 12 meses 

                                            

54 Segundo os responsáveis pelo Programa, o conceito de família refere-se à unidade mononuclear 
que vive sob o mesmo teto, cuja economia é mantida pela contribuição de seus membros. 



 

 

36 

 

f) Critérios de eletividade dos beneficiários:  

• pessoas maiores de 21 anos, residentes no município de Jundiaí há no 
mínimo dois anos, cuja renda familiar mensal bruta não supere um salário 
mínimo; 

• família com renda mensal não superior a ¼ do salário mínimo per capita; 

g) Número de pessoas no município que não atingem a renda mínima 
estabelecida na lei (população potencialmente beneficiária): Aproximadamente 
11.115 famílias/domicílios, segundo dados do Censo IBGE 1991. 

h) Exigências do Programa e/ou vinculação com outros programas sociais 
desenvolvidos no município:  

• o beneficiário deverá participar de uma oficina de trabalho ou grupo 
prestador de serviço (expediente de 20 horas semanais); 

• as crianças arroladas para efeito do benefício deverão estar matriculadas e 
freqüentando a escola. 

i) Sistema de acompanhamento dos beneficiários: não especificado  

2. Implantação do Programa 

2.1. Gestão do Programa (área/profissionais responsáveis pela coordenação e 
articulação do Programa): A coordenação geral do Programa fica a cargo da 
Secretaria Municipal de Integração Social, e sua execução é operacionalizada em 
parceria com entidades e organizações não-governamentais, bem como com os 
próprios beneficiários. A Prefeitura mantém um técnico para acompanhamento,  
orientação dos grupos, capacitação e desenvolvimento de educação de base junto 
aos “oficineiros-beneficiários”, em parceria com os recursos da comunidade local 
(Sociedade Amigos de Bairro, Associação de Moradores, Centros Comunitários, 
Igrejas ou particulares). Os equipamentos e materiais necessários para a implantação 
das oficinas são obtidos com recursos levantados pela própria comunidade, 
articulados com empresas privadas ou realizações de eventos. O escoamento da 
produção ou serviço realizado nas oficinas é decidido em conjunto (entidade parceira, 
Prefeitura e beneficiário) e o trabalho de venda é realizado pelos “oficineiros-
beneficiários”, sob coordenação dos técnicos da Prefeitura.  

2.2. Execução do orçamento (como foram gastos os recursos previstos):  

a) Gastos específicos com o Programa (pagamento do benefício): os gastos com 
o Programa são financiados através de recursos consignados no orçamento 
municipal, não podendo ultrapassar 1% do valor das receitas correntes no 
município. Segue abaixo o custo do Programa durante o primeiro ano de 
funcionamento: 

 

Total de 
Beneficiários 

Valor Mensal Pago Valor Médio 
Recebido por 

Família 
125 13.828,40 R$ 110,00 

* O valor despendido refere-se até o mês de abril/1997  
Fonte: Prefeitura Municipal de Jundiaí – Secretaria Municipal de Integração 
Social 
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b) Estimativa do custo administrativo do Programa (recursos humanos, materiais 

e operacionais): não há 

2.3. Processo de seleção dos beneficiários - critérios de elegibilidade utilizados 
(como se chegou ao número de beneficiários atendidos): Esse processo teve início no 
interior da própria Secretaria Municipal de Integração Social, que centraliza o 
atendimento da Assistência Social de Jundiaí. A partir de dados da própria Secretaria, 
detectou-se a existência de aproximadamente 15.000 cadastrados que recebiam esse 
atendimento. Desses 15.000 prontuários existentes, 10% foram selecionados (cerca 
de 1.500 prontuários) e utilizados para um levantamento dos bairros mais 
necessitados (12 bolsões de pobreza). Ao aplicar os critérios estabelecidos para o 
Programa chegou-se a 580 pessoas/famílias como potenciais beneficiários. 
Entretanto, o Programa teve início apenas nos bairros onde havia 
recursos/equipamentos sociais disponíveis, atendendo no primeiro ano somente 125 
beneficiários. 

2.4. Vinculação do PGRM a outros programas sociais desenvolvidos no 
município: Participação obrigatória do beneficiário em oficinas de trabalho ou grupo 
prestador de serviço e freqüência escolar obrigatória de todas as crianças e 
adolescentes com idade entre 7 e 14 anos arroladas para efeito do benefício.  

2.5. Forma de acompanhamento do PGRM junto à população beneficiária: Além 
de reuniões periódicas, o acompanhamento das oficinas é realizado diariamente por 
técnicos da Prefeitura em conjunto com um monitor da comunidade e um 
coordenador de grupo que deve ser beneficiário do Programa, e escolhido pelo 
próprio grupo. Juntamente com o processo de aprendizagem do ofício específico de 
cada uma das oficinas (costura, padaria, marcenaria, serigrafia, bloco de concreto, 
trabalhos manuais), são introduzidas palestras educativas sobre temas diversos, 
contando com a parceria do SESI e de profissionais da Prefeitura de Jundiaí. 

3. Avaliação do Programa 

3.1. Avaliação do funcionamento do Programa (resultados): O Programa tem 
apresentado resultados bastante positivos e fomentado uma participação mais efetiva 
por parte das entidades e organizações parceiras, que começam a perceber sua 
importância para o desenvolvimento da população beneficiária. A forma como está 
organizada a gestão também tem se mostrado adequada à realização dos objetivos 
propostos. 

3.2. Dificuldades observadas durante o processo de implementação: Uma das 
principais dificuldades observadas diz respeito à dependência dos beneficiários em 
relação ao Programa. Os grupos que estão finalizando seu período de participação 
demonstram muita insegurança, principalmente diante da responsabilidade de ter que 
buscar/gerar recursos para sua subsistência por conta própria, sem o respaldo do 
Programa. 

3.3. Impacto do Programa no combate à pobreza e exclusão social: Pode-se 
afirmar que a população mais carente está sendo beneficiada com o Programa, pois 
os critérios de elegibilidade (garantidos por lei) e a realização de parcerias fazem com 
que se priorize essa população. Contudo, o alcance do Programa ainda é bastante 
reduzido, considerando-se a população potencialmente beneficiária existente no 
município (aproximadamente 11.115 famílias/domicílios). 
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“PROGRAMA BOLSA FAMILIAR PARA A EDUCAÇÃO”:  

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

 

1. Formulação do Programa 

1.1. Criação do Programa: 

Instituição: Decreto no 16.270, de 11 de janeiro de 1995 

Autoria: Governo do Distrito Federal   

Data de implantação: fevereiro de 1995 (Portaria no 16)  

1.2. Formato do Programa: 

a) Objetivos/metas: admissão e permanência na escola pública de crianças e 
adolescentes (7 a 14 anos completos) carentes, em condição de carência 
material e precária situação social e familiar. Objetiva também articular 
condições para a melhoria da qualidade de vida das respectivas famílias. 

b) Público-alvo: famílias com renda per capita de meio salário mínimo mensal, 
residentes no Distrito Federal há, no mínimo, cinco anos consecutivos, em 
regiões administrativas identificadas como mais carentes do ponto de vista 
educacional, social e de infra-estrutura urbana, e que tenham todos os seus 
filhos de 7 a 14 anos matriculados na rede pública de ensino. Terão prioridade 
para seleção e obtenção da Bolsa Familiar para a Educação: 

• famílias com crianças e adolescentes com medidas de proteção especial 
(artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente); 

• famílias com adolescentes que cumpram medidas socioeducativas (artigo 
124 do Estatuto da Criança e do Adolescente); 

• famílias com dependentes idosos ou pessoas portadoras de deficiência, 
incapazes de prover o próprio sustento; 

• famílias com crianças desnutridas, com acompanhamento pela rede pública 
de saúde; 

• famílias com maior número de dependentes; 

c) Valor do benefício: um salário mínimo mensal. 

d) Fonte de financiamento: Os recursos para custeio do Programa provêm da 
arrecadação de tributos do Distrito Federal, consignados anualmente no 
orçamento (geralmente abaixo de 1% do orçamento do GDF). 

e) Duração do benefício: 12 meses, podendo ser renovado por igual período após 
avaliação das condições socioeconômicas da família. 

f) Critérios de eletividade dos beneficiários:  

• ter todos os filhos em idade de 07 a 14 anos matriculados em escola pública 
do Distrito Federal; 
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• residir no DF há cinco anos consecutivos; 

• ter renda per capita familiar mensal de meio salário mínimo; 

• comprovar inscrição nos Programas de Emprego e Renda da Secretaria do 
Trabalho. 

g) Número de pessoas no município que não atingem a renda mínima 
estabelecida na lei (população potencialmente beneficiária): Estimativa de 110 
mil crianças provenientes de 50 mil famílias pobres. 

h) Exigências do Programa e/ou vinculação com outros programas sociais 
desenvolvidos no município:  

• as famílias beneficiárias devem ter todos os filhos com idade de 7 a 14 anos 
matriculados em escola pública, com freqüência mensal de 90% dos dias 
letivos; 

• comprovar inscrição nos Programas de Emprego e Renda da Secretaria do 
Trabalho. 

i) Sistema de acompanhamento dos beneficiários: não especificado no projeto. 

 

2. Implantação do Programa 

2.1. Gestão do Programa (área/profissionais responsáveis pela coordenação e 
articulação do Programa): O órgão responsável pela gestão do Programa é a 
Secretaria de Educação do Distrito Federal, por meio de uma Comissão Executiva 
formada por representantes do Gabinete do governador do DF, Secretaria de 
Educação, Secretaria do Trabalho, Fundação Educacional, Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do DF, Movimento Meninos e Meninas de Rua do DF e 
Secretaria de Agricultura/EMATER, que delibera sobre a implantação e 
operacionalização do Programa. A operacionalização fica a cargo de uma Secretaria 
Executiva, coordenada e dirigida pelo secretário executivo. Cada região 
administrativa do DF possui uma Comissão Local composta por representantes da 
Divisão Regional de Ensino (DRE), do Centro de Desenvolvimento Social (CDS); e 
entidades representativas da comunidade com o objetivo de divulgar o Programa na 
Comunidade, acompanhar a operacionalização, receber e dar encaminhamento a 
denúncias, auxiliar e acompanhar as famílias. Auxiliam na execução do Programa as 
administrações regionais, a Secretaria de Agricultura/EMATER, responsável pela 
inscrição, acompanhamento e inclusão das famílias beneficiárias em seus programas 
voltados para o atendimento do pequeno produtor, e a Secretaria do Trabalho/SINE, 
que atende as famílias beneficiárias das áreas urbanas, em seus programas de 
geração de emprego e renda. O Programa conta ainda com o auxílio da Codeplan - 
Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central (informatização do programa, 
radiografia socioeconômica da população mais carente do DF) e da Universidade de 
Brasília, através de bolsistas que auxiliam no cadastramento e visitas domiciliares. 

2.2. Execução do orçamento (como foram gastos os recursos previstos):  

a) Gastos específicos com o Programa (pagamento do benefício): os gastos com 
o Programa Bolsa Familiar para a Educação (incluindo custos do benefício e de 
implantação do Programa) são financiados através de recursos consignados no 
orçamento do Distrito Federal, não ultrapassando o limite de 1% do total do 
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orçamento. Para o ano de 1997 foram destinados R$32.100.000,00 para o 
pagamento da Bolsa-Escola e R$5.600.000,00 para a Poupança-Escola. 
Segue abaixo a evolução dos custos do Programa entre maio/1995 e 
abril/1997. 

 

Programa Bolsa Familiar para a Educação 
Folha de Pagamento 

Mês/Ano Valor em R$ 
Maio a Dez/1995 2.542.600,00 
Janeiro a Dez/1996 19.588.628,00 
Janeiro/1997 2.277.408,00 
Fevereiro/1997 2.041.648,00 
Março/1997 2.655.520,00 
Abril/1997 2.324.672,00 
Maio/1997 2.302.720,00 
Junho/1997 2.690.704,00 
Julho/1997 2.611.616,00 
Agosto/1997 2.524.512,00 
Total 1997 19.428.800,00 
Total 1995 a 1997 41.560.028,00 

Fonte: GDF/SE/Secretaria Executiva do Programa, 
14/08/1997. 
 

b) Estimativa do custo administrativo do Programa (recursos humanos, materiais 
e operacionais): Não há. Existe apenas uma previsão de gastos/ano com o 
convênio estabelecido com a Universidade de Brasília para cadastro e 
acompanhamento das famílias (R$155.000,00) e com a Codeplan, responsável 
pela informatização dos dados (R$80.000,00). 

2.3. Processo de seleção dos beneficiários - critérios de elegibilidade utilizados 
(como se chegou ao número de beneficiários atendidos): Partindo dos critérios de 
elegibilidade estabelecidos para a seleção do Programa (ter todos os filhos em idade 
de 07 a 14 anos matriculados em escola pública do Distrito Federal; residir no DF há 
cinco anos consecutivos; ter renda per capita familiar mensal de meio salário mínimo; 
comprovar inscrição nos Programas de Emprego e Renda da Secretaria do Trabalho), 
as famílias são submetidas a uma tabela de pontuação, abarcando vários aspectos 
socioeconômicos que irão classificar aquelas que estão aptas a receber o benefício. 

Atendimento do Programa Bolsa Familiar para a Educação 
Posição em agosto/1997 

Informações Totais 
Número de famílias inscritas 38.505 
Número de famílias selecionadas 22.887 
Número de famílias não selecionadas 15.022 
Número de famílias desligadas do 
Programa 

596 

Número de alunos bolsistas (7 a 14 
anos) 

44.977 
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2.4. Vinculação do PGRM a outros programas sociais desenvolvidos no 
município:  

• as famílias beneficiárias devem ter todos os filhos com idade de 7 a 14 anos 
matriculados em escola pública, com freqüência mensal de 90% dos dias 
letivos; 

• comprovar inscrição nos Programas de Emprego e Renda da Secretaria do 
Trabalho. 

• os dependentes das famílias beneficiárias do Programa terão direito a um 
incentivo adicional, denominado Poupança-Escola (criado com a Lei 890, de 
24/07/1995), visando melhorar seu rendimento escolar. Segundo este 
incentivo, cada aluno aprovado terá direito, ao final de cada ano letivo, ao 
crédito de um salário mínimo, alocado no Fundo de Solidariedade do Distrito 
Federal (FUNSOL). A metade do valor creditado, acrescida de juros e 
correção monetária, é liberada com a abertura de uma caderneta de 
poupança nominal quando o aluno concluir a 4a e 8a séries do Ensino 
Fundamental, e o total do saldo quando completar o segundo grau. 

2.5. Forma de acompanhamento do PGRM junto à população beneficiária: Visitas 
domiciliares realizadas por estudantes da Universidade de Brasília (principalmente 
das áreas de serviço social e sociologia) treinados especificamente para este 
trabalho, a partir de convênio estabelecido entre o governo do Distrito Federal e a 
Universidade. 

3. Avaliação do Programa 

3.1. Avaliação do funcionamento do Programa (resultados)/Impacto do 
Programa no combate à pobreza e exclusão social: Segundo informações obtidas 
junto à coordenação, pode-se afirmar que o Programa tem apresentado resultados 
bastante satisfatórios enquanto mecanismo de redistribuição de renda e de melhoria 
das condições de vida da população atendida. “Além do impacto cultural e 
econômico, a garantia da bolsa-escola possui um impacto social direto e imediato. 
Não apenas ao criar renda para famílias carentes com pais subempregados ou 
desempregados, mas também ao criar um mecanismo de proteção para impedir o 
número de crianças abandonadas”55 e a exploração do trabalho infantil. Observa-se 
ainda um maior interesse das famílias no desempenho escolar de seus filhos, cujo 
impacto pode ser demonstrado pelo índice de aprovação dos alunos e pela baixa taxa 
de evasão escolar: em 1996, dos 38.361 alunos bolsistas, 32.743 (83,79%) foram 
aprovados. No mesmo período, o índice de reprovação entre os alunos bolsistas foi 
de 8% e o de evasão escolar de 0,43%. 

3.2. Dificuldades observadas durante o processo de implementação: As 
principais dificuldades observadas durante o processo de implementação do 
Programa referem-se à falta de apoio do governo federal, à deterioração dos 
equipamentos públicos, e ao despreparo dos profissionais para o atendimento da 
população, principalmente nas áreas de educação, saúde e serviços sociais. 

 

                                            

55 Governo do Distrito Federal/Secretaria de Educação/Secretaria Executiva. Apresentação do 
Programa Bolsa Familiar para a Educação e Poupança-Escola. Brasília, agosto de 1997. 
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CAPÍTULO IV - CONCLUSÕES DERIVADAS DA ANÁLISE DOS 
ESTUDOS DE CASO 

Embora o número limitado e o caráter ainda modesto dos programas municipais 
de renda mínima garantida não permitam uma análise que possibilite uma tomada de 
posição claramente favorável ou contrária à expansão de programas desse tipo, é 
possível elaborar algumas reflexões a respeito das potencialidades e limitações de 
programas sociais com o perfil daqueles analisados acima. 

É importante mencionar que os poucos programas em execução no Brasil e quase 
todos os projetos aprovados, ou que estão sendo examinados por diversas Câmaras 
municipais e Assembléias estaduais, apresentam um perfil bastante diferente 
daqueles em andamento nos países da Comunidade Européia. Além do caráter 
evidentemente restrito e não-coordenado, os critérios de focalização de nossos 
programas parecem tornar seu impacto social bastante reduzido. 

Além disso, é importante deixar claro que os programas de garantia de renda 
mínima municipais têm se desenvolvido num ambiente de grande indefinição quanto 
ao rumo das políticas sociais. A falta de um consenso claro a respeito das dimensões 
e do perfil das políticas sociais – além da omissão, voluntária ou não, dos governos 
federal e estaduais – tem criado espaço para um certo experimentalismo, 
especialmente por parte dos governos locais.  

Comecemos, então, com algumas observações sobre os aspectos positivos desse 
tipo de iniciativa por parte dos governos locais; depois, discutiremos os limites que se 
opõem à expansão e consolidação dos programas de garantia de renda mínima 
municipais existentes no país.  

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que esses programas surgiram em 
função da ampla repercussão alcançada pelo projeto de lei do senador Suplicy, 
aprovado pelo Senado desde 1992, mas retido na Câmara dos Deputados desde 
então. Por um lado, a forma como se generalizou, principalmente entre os municípios 
de médio porte, o programa implantado em caráter pioneiro no município de 
Campinas, expressa uma das dimensões mais positivas dos sistemas federalistas, 
que é o caráter “competitivo” das relações intergovernamentais que estimula a 
criatividade e o pluralismo na concepção e implementação das políticas públicas.  

Provavelmente, num sistema político unitário, ainda estaríamos aguardando a 
aprovação do projeto Suplicy que, exatamente por seu caráter muito mais amplo e 
sistemático, torna sua implementação muito arriscada, especialmente num contexto 
de crise fiscal, devido ao seu imponderável impacto financeiro. 

Por outro lado, na medida em que constituem iniciativas isoladas de alguns 
poucos municípios, os programas de renda básica garantida não têm contado com 
nenhum tipo de auxílio, seja do governo federal seja dos respectivos governos 
estaduais. Por sua vez, os governos locais responsáveis por sua implementação 
também não demonstraram, até agora, preocupação com as conseqüências futuras 
da falta de coordenação entre os diversos programas. Vários aspectos desse tipo de 
política assistencial ainda precisam ser melhor estudados para que se possa avaliar a 
sua viabilidade.  

Em primeiro lugar, serão necessários estudos mais aprofundados sobre o efeito da 
concessão desse tipo de benefício, até agora bastante modesto, na população 
atendida. Existem indicações de que devido às precárias condições sociais e 
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econômicas dessa população, há um forte  risco de se estabelecer um vínculo de 
dependência permanente. Se a isso agregarmos o fato de que os programas são 
administrados pelos governos locais sem nenhum tipo de controle político ou social, é 
evidente a possibilidade de um retorno às tradicionais práticas assistencialistas e 
clientelistas. 

No sentido inverso, será inevitável enfrentar o problema do vínculo temporário da 
população beneficiada junto aos programas. Isto porque o caráter temporário do 
benefício entra em conflito com uma das principais características desses programas, 
que é o incentivo à freqüência escolar. Afinal, qual o sentido de limitar a concessão 
do benefício a um ou dois anos se um dos principais objetivos desses programas tem 
sido exatamente incentivar a permanência nas escolas das crianças das famílias 
beneficiadas? 

Em segundo lugar, será preciso realizar avaliações realistas sobre a capacidade 
fiscal dos municípios e, eventualmente, dos governos estaduais, para estender a 
concessão dos benefícios ao conjunto da população situada abaixo da linha de 
pobreza. Até agora, em todos os casos analisados apenas um pequeno segmento 
desse extrato foi atendido, mesmo nos locais onde o programa parece estar 
consolidado, como Campinas e Brasília.  

Em terceiro lugar, não se pode estimular os municípios a adotar esse tipo de 
programa sem uma análise mais aprofundada do impacto do “efeito demonstração” 
dos programas já em funcionamento sobre a população pobre de municípios 
circunvizinhos, tanto em termos de aumento da demanda por benefícios sociais 
equivalentes, como de estímulo ao deslocamento da população pobre para os 
municípios onde esse tipo de programa é desenvolvido. Restringir a concessão dos 
benefícios apenas aos residentes no município há mais de dois, ou cinco, ou mesmo 
dez anos, será ineficaz à medida que a população pobre imigrante esperar o prazo de 
“carência” definido pela lei. Assim, a médio prazo, esse tipo de programa coloca os 
municípios diante do seguinte dilema: ou os governos elevam continuamente o tempo 
de residência exigido para a concessão do benefício, ou procuram estabelecer algum 
tipo de acordo com os municípios vizinhos para uma gradual extensão do programa. 

Além disso, em nenhum dos casos conhecidos existe um planejamento que defina 
objetivos de médio e longo prazos ou metas parciais a serem alcançadas, assim 
como uma estimativa da relação custo/benefício esperada. O caráter “pragmático” 
dos programas acaba limitando excessivamente os seus objetivos sociais diante das 
restrições financeiras conjunturais que afetam os municípios.  

Nesse sentido, não surpreende que o financiamento dos programas limite-se, em 
todos os casos conhecidos, a uma porcentagem fixa (em torno de 1%) das receitas 
(tributárias e de transferências) municipais. Não bastasse a vinculação de uma 
porcentagem aparentemente arbitrária do orçamento para o financiamento dos 
programas, parcela significativa dos seus custos administrativos está diluída nos 
gastos com pessoal e custeio de várias secretárias da área social, como educação, 
saúde e assistência social, tornando, com isso, quase impossível calcular o custo 
total efetivo por beneficiado atendido, ou mesmo comparar o nível de eficiência e 
eficácia dos programas de cada município. Sem critérios de comparabilidade e de 
custo per capita, inclusive quanto à gestão dos programas, será impossível “exportar” 
um modelo, mesmo reduzido, do programa de renda mínima garantida para os 
inúmeros municípios pequenos e pobres espalhados pelo país. 
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Esta talvez seja a principal dificuldade para a descentralização de políticas sociais. 
Embora o Brasil possua um número relativamente pequeno de municípios em 
comparação à sua extensão continental e à sua população, grande parte da 
população situada abaixo da linha de pobreza (¼ do salário mínimo per capita) está 
dispersa por um grande número de municípios. Dos quase cinco mil municípios, 70% 
possuem menos de vinte mil habitantes e 20%, de 20 mil a 50 mil habitantes. Ou seja, 
90% dos municípios brasileiros têm população inferior a 50 mil habitantes. Nestes, 
residem 55% da população mais pobre do país. Acrescente-se a isso uma 
distribuição muito desigual da população e das atividades econômicas no espaço 
nacional, pois temos muitos municípios com imensas áreas e baixa densidade 
demográfica e alguns poucos com elevada concentração populacional e econômica, o 
que dificulta bastante a implementação de programas de âmbito nacional. 

Os municípios com baixa densidade demográfica e grande extensão territorial 
quase sempre possuem estrutura econômica pouco diversificada e de base 
predominantemente agropecuária. Neles, os parcos equipamentos e serviços 
públicos estão concentrados na sede municipal, sendo extremamente difícil e custoso 
disseminá-los por toda a área territorial, dada a dispersão espacial da população. E é 
nestes municípios que o poder oligárquico expressa-se em sua plenitude. 

Nos municípios populosos, ao contrário, as dificuldades dizem respeito a 
administrar com eficiência enormes e complexas estruturas requeridas para um 
atendimento satisfatório à maioria da população mais necessitada, quase sempre 
concentrada em uma extensa periferia urbana56. 

Tendo em vista essa grande heterogeneidade entre os municípios, é provável que 
programas de âmbito local, como aqueles analisados aqui, tenham espaço para se 
difundir e se consolidar num extrato médio-superior dos municípios brasileiros – com 
renda per capita acima da média nacional e população acima de 50.000 habitantes. 
Mas, dificilmente constituirão uma alternativa viável para a imensa maioria dos 
pequenos e pobres municípios das regiões Norte e Nordeste e os bolsões de pobreza 
das regiões Centro-sul.  

Por outro lado, nas regiões metropolitanas, a viabilidade deste tipo de programa 
depende não somente da capacidade financeira dos municípios – já bastante precária 
pela atual crise fiscal –, mas ainda das condições políticas e administrativas de 
funcionamento dos órgãos gestores desses programas no âmbito regional, isto é, 
intermunicipal, que dêem conta das “externalidades” decorrentes do acentuado grau 
de interdependência dos processos sociais, econômicos e demográficos nestas 
regiões. 

Por fim, não podemos deixar de mencionar o projeto recentemente aprovado na 
Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Nelson Marchezan (PPB-RS). Ele 
institui o programa de renda mínima de âmbito nacional que visa atender, 
inicialmente, os bolsões de pobreza das regiões mais pobres do país. Baseando-se 
no modelo dos programas coordenados pelo Comunidade Solidária, o governo 
federal procura atuar a partir de um órgão central, no caso a Secretaria de 
Assistência Social, como elemento catalisador dos municípios selecionados para que 
estes operem como “elos intermediários” do programa. Funcionando como meros 

                                            

56 Ronaldo Coutinho Garcia. Descentralização: um processo a ser acompanhado e avaliado. Brasília: 
IPEA, jan. 1995 (T. D., nº 364). 
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repassadores de recursos federais e como agentes operacionais de um programa 
concebido de forma centralizada, os governos locais atuam sem nenhuma 
coordenação e controle por parte de instâncias de âmbito nacional ou estadual.  

Os problemas decorrentes dessa política de descentralização “descoordenada” 
não serão analisados neste , mas pode-se observar que, em geral, programas desse 
tipo correm o risco de distorções, seja no sentido do excesso de centralização (e 
burocratização), seja no de sua “apropriação” clientelista por parte dos poderes 
locais. Em certa medida, e ainda que não intencionalmente, eles parecem fadados a 
repetir as mesmas deficiências do modelo de políticas sociais do período autoritário. 

Por fim, o fato de os programas municipais evitarem os problemas decorrentes da 
distância entre o “principal” (governo federal) e o “agente” (governos municipais), 
importante fator de distorção dos programas federais, não os torna imunes a outros 
tipos de distorções, como aqueles decorrentes da baixa qualificação dos agentes 
locais e/ou do grau de “permeabilidade” entre a burocracia local e as forças políticas 
tradicionais. Em ambos os casos, teremos desperdício de recursos e reduzido 
impacto social dos programas.  

Diante do quadro de indefinição quanto ao desenho adequado às políticas de 
assistência social apresentado neste trabalho, algumas observações finais, de caráter 
mais analítico, podem ser úteis ao debate. 

De uma perspectiva conceitual, o surgimento de vários “modelos” de políticas 
assistenciais revela aspectos positivos, pois sinaliza um alargamento no horizonte do 
debate sobre a reforma das políticas sociais. Ao superar a perspectiva estritamente 
político-ideológica e, portanto, bipolar, característica do período de crise do regime 
autoritário e transição para a democracia, os atores relevantes na configuração do 
novo perfil das políticas sociais estão assumindo posições cada vez mais 
pragmáticas.  

Dentro desse leque variado de opções, o perfil das políticas sociais compreende 
desde as posições favoráveis à centralização do financiamento e da gestão nas 
mãos do governo federal ou de empresas privadas financiadas e controladas pelo 
governo, às posições que pregam a completa descentralização das políticas sociais, 
com a responsabilidade pelo financiamento e gestão das políticas integralmente sob o 
comando do órgão(s) público(s) ou empresa(s) de âmbito local (regional ou 
municipal), resumindo-se a participação dos governos federal e estaduais à 
transferência de recursos constitucionais.  

Entretanto, a parcela mais significativa das forças políticas e da sociedade civil 
organizada situa-se entre os dois extremos, mostrando-se favorável a algum tipo de 
reforma do atual regime federativo.  

Neste espaço relativamente indefinido, as posições oscilam entre aquelas mais 
favoráveis ao fortalecimento das funções de coordenação da União e estímulo à 
cooperação entre as esferas de governo no financiamento e gestão das políticas 
sociais, e aquelas que advogam o fortalecimento da autonomia política dos estados 
e municípios e, portanto, mostram-se mais favoráveis a um padrão competitivo de 
financiamento e gestão nas políticas sociais. 

Para o primeiro grupo, favorável a algum tipo de ”federalismo mais ou menos 
cooperativo”, as tarefas de planejamento e coordenação global cabem ao governo 
federal, as de planejamento e coordenação regional aos governos estaduais, e a 
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implementação aos municípios e/ou empresas privadas e/ou organizações não-
governamentais. A avaliação das políticas seria responsabilidade das três esferas de 
governo, cada uma procurando identificar em sua área de competência obstáculos 
legais, políticos, sociais, deficiências técnico-administrativas, relação custo/benefício 
etc. O financiamento das políticas deve ser compartilhado entre as três esferas de 
governo visando os princípios da eqüidade social – garantia de condições mínimas 
de existência para todos – e do equilíbrio federativo – perspectiva de redução 
gradativa das desigualdades econômicas regionais sem perda de autonomia politica, 
e com respeito às diferenças sociais e culturais entre as regiões do país. 

Embora enfatize o papel coordenador exercido pelos governos federal e estaduais 
e, portanto, a natureza hierarquizada das relações intergovernamentais, essa linha de 
pensamento preserva o caráter municipalista da gestão das políticas sociais. O 
modelo de federalismo derivado dessa visão é essencialmente linear e vertical. Nele, 
cada esfera de governo exerce de forma exclusiva suas atribuições constitucionais 
(ou legais), caminhando do nível mais geral ao mais particular, cabendo ao governo 
federal prioritariamente as tarefas de planejamento, coordenação e avaliação de 
políticas nacionais; cabendo aos governos estaduais, além de auxiliar na 
coordenação e/ou gestão de políticas nacionais, planejar, coordenar e gerir políticas 
de âmbito exclusivamente regional; e cabendo aos governos municipais, por fim, a 
implementação de políticas nacionais e regionais no âmbito local e o planejamento e 
gestão de políticas de competência exclusiva dos municípios. 

O segundo grupo expressa uma posição mais “liberal” com respeito à 
natureza das relações intergovernamentais, isto é, considera a autonomia política 
e tributária dos governos locais – e portanto, a responsabilidade fiscal e a liberdade 
de iniciativa no campo das políticas públicas, derivada dessa autonomia – os 
principais elementos estimuladores do desenvolvimento econômico-social e do 
amadurecimento político dos municípios. A grande desigualdade de renda entre as 
regiões e municípios tenderia a ser reduzida pelo estímulo à mobilização das 
potencialidades locais, fruto da necessidade de “competir” por recursos tanto do setor 
privado quanto dos governos federal e estaduais, que reduziriam as transferências 
automáticas de receitas, substituindo-as por transferências “condicionadas” ao 
desempenho fiscal e à eficácia das políticas sociais implementadas pelos municípios.  

Neste modelo, a intervenção dos governos federal e estaduais se restringiria à 
definição e regulamentação dos princípios gerais que devem orientar as políticas 
sociais, derivados dos direitos sociais inscritos na carta constitucional. Essa corrente 
defende um modelo de federalismo competitivo, semelhante ao existente nos 
Estados Unidos. No contexto da tradição federativa brasileira, esse modelo aproxima-
se das tendências municipalistas, embora tenda a rejeitar as conseqüências 
clientelista e assistencialista dessa opção. 

Uma terceira variante, ainda restrita aos meios acadêmicos, procura articular o 
modelo “vertical” de relações intergovernamentais, exemplificado pela primeira 
variante, com o modelo “horizontal”, característico da segunda variante. Deste modo, 
em vez de fragmentar as políticas, como no modelo “competitivo”, ou segmentá-las, 
como no modelo “verticalizante”, o modelo que podemos denominar de 
“coordenação/cooperativa” propõe a criação de instâncias intergovernamentais de 
planejamento, coordenação e avaliação de políticas sociais em cada uma das esferas 
de governo. Dependendo do nível de governo responsável pela execução da política 
– federal, estadual ou municipal – as respectivas instâncias teriam um perfil mais 
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“vertical”, isto é, envolveriam os três níveis, como no caso de políticas nacionais, ou 
mais “horizontal”, implicando a participação de vários governos de um mesmo nível – 
estadual ou municipal, obviamente – ou, então, representantes dos dois níveis 
subnacionais. Como se pode perceber, esse modelo permite a composição de 
instâncias intergovernamentais com os mais variados perfis, flexibilizando bastante o 
processo de decisão dentro de um sistema federativo.  

Embora existam poucas experiências com esse modelo de coordenação 
federativa, o formato atual das políticas sociais em três áreas estratégicas – 
educação, saúde e assistência social – é favorável ao desenvolvimento gradativo de 
instâncias decisórias de caráter intergovernamental, por exemplo:  

a) Na área de educação: estimulando a criação de comissões intermunicipais de 
gestão dos recursos do FUNDEF, na área do ensino fundamental, que poderiam 
atuar, em parceria com superintendências regionais das Secretarias de Educação, na 
administração das redes estaduais em processo de descentralização, evitando a 
fragmentação, o desperdício e a diluição de responsabilidades decorrentes da 
simples municipalização dos serviços educacionais;  

b) Na área de saúde: aprofundando a experiência dos consórcios intermunicipais 
de gestão de serviços básicos de saúde, integrando-os aos comitês estaduais e 
municipais de gestão do SUS;  

c) Na área da assistência social: consolidando os conselhos estaduais e 
municipais de assistência social, principalmente através da implementação dos 
Fundos locais de Assistência Social; estimulando a integração das políticas de 
assistência social nas regiões metropolitanas, através da criação de conselhos 
metropolitanos (intermunicipais) ou, ainda, 

d) procurando identificar sinergias entre as políticas descentralizadas de 
assistência social – dentro dos princípios da Lei Orgânica de Assistência Social – e as 
políticas de garantia dos direitos sancionados pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, definidas de forma ainda precária pelos Conselhos Municipais de 
Direitos da Criança e do Adolescente e executadas pelos Conselhos Tutelares locais. 

Estes são apenas exemplos do imenso campo de aplicação do modelo de 
coordenação/cooperativa na área das políticas sociais. A grande vantagem que ele 
apresenta em relação aos modelos de coordenação puramente hierárquica e de 
descentralização “descoordenada” é por um lado o aumento da eficiência e da 
efetividade das políticas descentralizadas sem a perda de autonomia dos governos 
locais; e por outro a maior transparência das políticas sociais, assim como a maior 
responsabilização dos agentes públicos frente à população beneficiária e a maior 
possibilidade de controle de sua gestão por parte da sociedade civil. 
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