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RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso consiste na apresentação de estudo
realizado sobre o processo de implementação do Programa de Aceleração do Crescimento no
Maciço do Morro da Cruz de Florianópolis/SC, o qual teve início em abril de 2008. Nosso
objetivo principal é Analisar a construção histórica das políticas sociais e as estratégias do
capitalismo na formulação destas, bem como investigar o controle social no processo de
implementação do Programa de Aceleração do Crescimento nas comunidades do Maciço do
Morro da Cruz de Florianópolis/SC. Consta como elemento estrutural, o estudo acerca das
políticas sociais e as contradições do processo de efetivação do controle social, tendo em vista
nosso problema de pesquisa deter-se na análise dos diferenciais apresentados pelo PAC
considerando a interface entre políticas sociais e econômicas, bem como a possibilidade de
efetivação do controle social. O trabalho em questão está estruturado em três seções. A
primeira seção procura conceituar políticas sociais, as inflexões decorrentes da relação
Estado/Mercado, o perfil das políticas sociais na sociedade contemporânea e quais são as
respostas dadas à questão social. Ainda num primeiro momento é abordado o controle social
como processo democrático e quais os diferenciais contidos em relação à CF/88. A segunda
seção compreende a caracterização do Programa de Aceleração do Crescimento, os eixos de
intervenção previstos e aspectos da inserção do PAC no cenário político-econômico.
Tratamos também de caracterizar e contextualizar o Maciço do Morro da Cruz de
Florianópolis e as propostas de intervenção previstas nos projetos. Por fim, são apresentadas
as informações levantadas através de pesquisa empírica, consubstanciada por análise.
Associada, consta avaliação dos diferenciais, perspectivas e desafios do PAC, além da
inserção do Serviço Social neste Programa. Para realização deste trabalho foi realizada
pesquisa exploratória, quantiqualitativa, delineada como pesquisa bibliográfica, documental e
empírica, com a utilização de questionário, como procedimento técnico. No desenvolvimento
do trabalho primamos pela utilização de referências com orientação dialética, voltadas às
áreas política, econômica e social. Ressaltamos que o trabalho utiliza como principais autores:
Sérgio Abranches (1989), Maria Correia (2000), Sônia Draibe, (1993), Eliane Behring (2002),
Vicente Faleiros (1986), Pedro Demo (1996) e Maria Bravo (2002).
Palavras-chave: Política Social; Controle Social; Programa de Aceleração do Crescimento;

Comunidades; Serviço Social.
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INTRODUÇÃO

As transformações decorrentes da instauração e ramificação mundial do capitalismo,
não somente alteraram a vida cotidiana da humanidade enquanto modo de organização
produtiva. O capitalismo determinara a organização societária calcada na concentração de
renda e poder; em alguns poucos segmentos; em detrimento do paulatino empobrecimento de
verdadeiros contingentes populacionais. Perante esta conjuntura, é possível fazer recortes
históricos que nos permitem compreender melhor o jogo de interesses engendrados, bem
como, os movimentos institucionais - cujo objetivo central é a regulação das forças
dicotômicas. É neste cenário que está inserido o Estado, entendido como principal agente
regulador das relações da sociedade contemporânea.
É justamente do Estado' a incumbência de intervir nos vieses existentes na sociedade
capitalista, sendo uma das estratégias, as políticas sociais. As políticas sociais (que
examinaremos no início da primeira seção) podem ser entendidas para além da promoção do
Estado de ações interventivas na sociedade - dadas majoritariamente através das políticas
públicas. Entretanto, uma política pública não necessariamente pode vir a contribuir para a
distribuição de renda ou preocupar-se detidamente com o acesso coletivo a bens comuns, já
que o conjunto de ações é para toda a sociedade e não em específico àquelas parcelas
empobrecidas. O leque de compreensões sobre políticas públicas é vasto e, como não visamos
problematizá-las, apenas trazemos uma sucinta definição de Soares (2005):
Políticas Públicas envolve ações políticas exercidas pelos governos com o
objetivo de satisfazer demandas que lhes são impostas pelos atores, e
também a negociar apoios necessários à sua execução, de forma a afastar a
omissão do Estado e, dar sustentação, credibilidade aqueles que detêm o
poder de mando: os atores (os elementos que envolvem a implementação de
urna Política Pública). (SOARES, 2005, p. 43)

Considerando o amadurecimento da democracia no Brasil, temos enquanto
Constituição Federal, a garantia de participar do processo de elaboração, gestão e efetivação
dessas políticas. Processo entendido como o controle social da sociedade civil sobre o Estado,
com vistas a torná-lo de fato representante da coletividade, ao tempo do seu fortalecimento
como instância pública.

I Entendido como representante da vontade coletiva.
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Diante das circunstâncias postas, atreladas a massiva publicização do PAC é que
surgiu a opção pelo tema, fruto, portanto, das inquietações difundidas na mídia e pelos críticos
do atual governo. Tais questões foram fomentadas com a aproximação ao objeto, sobretudo
com o Estágio Curricular Obrigatório I e II, desenvolvido na Gerência de Desenvolvimento
Urbano de Florianópolis, durante o período compreendido entre Abril a Dezembro de 2008.
As principais ações que suscitaram a investigação basearam-se no acompanhamento
da construção do Sub-Projeto do Trabalho Técnico Social (cuja instância proponente é a
Prefeitura Municipal de Florianópolis, mais precisamente através da Secretaria Municipal de
Habitação e Saneamento Ambiental) e do acompanhamento direto do Comitê Gestor do PAC,
das atividades com comunidades e reuniões institucionais. Ressaltamos que não foi possível
estabelecer intensa análise teórica do PAC, devido a limitação de material científico
divulgado, talvez pela temática bastante recente, sendo mais escassas ainda àquelas da área do
Serviço Social. Assim, adotamos, em grande parte, referenciais produzidos pela área da
Economia, informações ligadas às instâncias governamentais, além de documentação
disponibilizada na rede mundial de computadores.
Com base no exposto, temos como objetivo central desta pesquisa: Analisar a
construção histórica das políticas sociais e as estratégias do capitalismo na formulação destas,
bem como investigar o controle social no processo de implementação do Programa de
Aceleração do Crescimento nas comunidades do Maciço do Morro da Cruz de
Florianópolis/SC, através de profícua pesquisa e análise, além de elucidar o entendimento
deste Programa, que tem investimentos previstos em todo o país. Tal conjuntura, acreditamos
perpassar o Serviço Social, sendo o fazer profissional no PAC contributivo para otimizar os
resultados ao público-alvo, além do desafio posto em traçar estratégias sustentáveis,
considerando o montante de R$ 1.616.676,22 destinados ao Trabalho Social.
Para a realização do referido estudo, e elucidação aos questionamentos, destacamos os
objetivos específicos da pesquisa:
- Identificar as inflexões do capitalismo no perfil das políticas sociais;
- Contribuir para a reflexão acerca do PAC e suas conexões com os processos de formação
histórica do país;
- Demonstrar com pesquisa empírica as inovações contidas no PAC e suas possibilidades,
principalmente no que concerne a participação dos usuários na gestão dessa política social;
- Compreender a inserção do Serviço Social na execução de políticas e de que forma a
profissão interfere nos resultados obtidos.
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Já os problemas elencados são:
- Como as políticas sociais vêm se constituindo na contemporaneidade?
- Quais os diferenciais apresentados pelo PAC considerando a interface entre Políticas
Sociais e Econômicas?
- Como a sociedade civil está participando e se apropriando dos espaços deliberativos, com
vistas à efetiva direcionalidade dos investimentos, sob a perspectiva do controle social?
- De que maneira o Serviço Social contribui na otimização das políticas sociais?
Para tanto, a metodologia utilizada consistiu na realização de pesquisa
quantiqualitativa, classificada como exploratória e delineada em pesquisa documental quando versou de documentos que não receberam tratamento analítico, bibliográfica e
empírica, cujo procedimento técnico utilizado foi questionário. Com relação ao método
orientamo-nos pelo dialético.
Por meio da pesquisa exploratória foi proporcionada familiaridade com o problema,
com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Estimulando assim a
compreensão da realidade.
A opção da pesquisa bibliográfica decorre do tema requerer análise científica. Para
tanto, nos pautamos na leitura de críticos das políticas sociais, do controle social exercido pela
sociedade civil, os indicadores sociais determinados pelo Capitalismo, das propostas contidas
no PAC, autores do Serviço Social no Brasil, além do predomínio de obras sociológicas com
orientação marxista. Em relação a pesquisa documental, utilizou-se diários de campo
(elaborados durante o cumprimento das disciplinas de Supervisão Pedagógica de Estágio
Curricular Obrigatório I e II), atas das reuniões do Comitê Gestor, apresentações digitais e
projetos formulados pela SMHSA/PMF, e demais relatórios complementares.
Já a pesquisa empírica, fundada na premissa de avaliar quantiqualitativamente os
resultados obtidos decorrentes das intervenções, ocasionadas pelo Programa de Aceleração do
Crescimento, junto ao seu público alvo; caracterizado como de baixa renda; se deu por meio
da observação direta das reuniões do Conselho Gestor do PAC. Espaço onde se pretendeu
interpretar as relações estabelecidas nas circunstâncias que envolvem a tomada de decisões e a
forma de controle social exercido pela comunidade.
A coleta de dados foi feita através de pesquisa empírica, mediante a aplicação de
questionários semi-estruturados com seis (06) lideranças comunitárias do Maciço do Morro da
Cruz de Florianópolis. Quanto ao método, orientamo-nos pelo dialético proposto por Marx,
no qual as contradições se transcendem dando origem a novas que passam a requererem
soluções. É um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Por meio do
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método dialético pondera-se que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto
social, econômico e político. (GIL, 2002; LAKATOS; MARCONI, 2003)
Apesar da sua reconhecida importância, hoje, mais do que nunca, se percebe que a
ciência não é fruto de um roteiro de criação totalmente previsível. Portanto, as considerações
levantadas no decorrer da elaboração deste TCC podem ser adaptadas, entretanto, em
consonância com as estratégias de pesquisa adotadas. Cabe salientar que, atenção especial foi
dada ao público entrevistado, pois seus relatos e depoimentos além de fundamentais, devem
ser tratados com ética e respeito, assim sendo, as informações prestadas tiveram a anuência
escrita dos entrevistados, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice).
Tendo em vista estes aspectos, o trabalho está organizado em três seções. Na primeira
seção abordamos o entendimento da temática "política social" e "controle social". Por meio
de renomados autores (as) que discorrem sobre a temática, dentre outros, destacamos: Sérgio
Henrique Abranches (1989), Maria Valéria Costa Correia (2000), Sônia Minam Draibe
(1993), Eliane Rossetti Behring (2002), Vicente de Paula Faleiros (1986), Pedro Demo (1996)
e Maria Inês Souza Bravo (2002), buscamos situar historicamente as intervenções das
políticas sociais, bem como de que forma a sociedade civil adentra-se nos espaços
deliberativos, com vistas a democratizar direitos e promover a cidadania - ideais fragilizados
com a minimização do Estado, em detrimento dos ditames capitalistas.
Já na segunda seção apresentamos o Programa de Aceleração do Crescimento, como
ele está estruturado em âmbito nacional, fazendo o recorte do Projeto do Maciço do Morro da
Cruz de Florianópolis. Utilizamos dados essencialmente demonstrativos, traçamos a
caracterização da área em consonância com as diretrizes do PAC. Ainda nesta seção,
procuramos; esboçar os conectivos inerentes ao PAC, ou seja, a conjuntura econômica e a
orientação política.
Na terceira e última seção, analisamos com maior atento as especificidades do PAC no
Maciço, como ele vem sendo implementado e se suas propostas podem ser consideradas de
fato políticas sociais. Atenção especial é dada à participação das comunidades, por meio das
lideranças comunitárias, junto ao Comitê Gestor — instância de avaliação e gestão orquestrada
junto com representantes institucionais e demais parceiros envolvidos no projeto. Neste
ínterim, são apresentados os resultados da pesquisa empírica, consubstanciada por análises
teóricas. Ressalvamos ainda, a discussão acerca da inserção do Serviço Social junto ao PAC,
com enfoque na atuação direta deste profissional na implementação das políticas sociais e a
ação competente, em prol da otimização dos resultados.
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O trabalho é finalizado com as considerações construídas a partir da presente pesquisa,
onde esboçamos o escopo das propostas elencadas pelas políticas sociais vigentes, bem como
os possíveis diferenciais, propostas e equívocos implementados pelo PAC, principalmente no
tocante a sua construção sob a égide do "controle social". Procuramos ainda contextualizar as
contribuições do Serviço Social neste processo. Por fim, apresentamos as referências
utilizadas na fundamentação teórica.
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1 POLÍTICA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL

1.1 O QUE É POLÍTICA SOCIAL E PARA QUE SERVE?

Na concepção de Abranches (1989), as políticas sociais são estratégias
governamentais, voltadas à minimização de determinadas demandas da questão socia12.
Políticas são atos oriundos das relações de força existentes na sociedade, materializados sob
diversas formas. São denominadas de Sociais, aquelas que "intervêm no hiato derivado dos
desequilíbrios na distribuição em favor da acumulação e em detrimento da satisfação de
necessidades sociais básicas, assim como na promoção da igualdade". (ABRANCHES, 1989,
p. 11)
Cabe salientar que as políticas sociais têm suas raízes nos movimentos populares do
século XIX, voltadas aos conflitos surgidos entre capital e trabalho, no desenvolvimento das
primeiras revoluções industriais. Mediante a paulatina ampliação da indústria, atrelada a
exploração compulsória da mais-valia 3 , aos riscos e intempéries produzidos junto aos espaços
de trabalho que colocou o proletariado em condição insalubre e subumana; o sistema não
comportava mais tamanha exploração, sendo obrigado a ceder à pressão da classe operária
organizada. Para tanto, necessitava-se um ente regulador entre os interesses em conflito e,
legitimar-se-ia o Estado4.

2 A 'questão social' não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e
de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e da repressão.
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2000, p.77)
3

Conceito fundamental da economia política marxista, que consiste no valor do trabalho não pago ao
trabalhador, isto é, na exploração exercida pelos capitalistas sobre seus assalariados. [...1 Sendo a força de
trabalho uma mercadoria cujo valor é determinado pelos meios de vida necessários à subsistência do trabalhador
(alimentos, roupas, moradia, transporte, etc.), se este trabalhar além de um determinado número de horas, estará
produzindo não apenas o valor correspondente ao de sua força de trabalho (que lhe é pago pelo capitalista na
forma de salário), mas também um valor a mais, um excedente sem contrapartida, denominado por Marx de
mais-valia. (SANDRONI, 1999, p. 363)
4 A concepção de Estado neste trabalho segue a perspectiva marxiana, sendo "o Estado concebido como uma
esfera que deriva da sociedade civil necessária para administrar os conflitos estruturais à reprodução das relações
de produção, por isso não se pode separar a base econômica, ou seja, a sociedade civil da esfera política e do
Estado, pois este último será sempre solicitado no processo de regeneração da estrutura social". (CORREIA,
2004,p. 161-162)
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As políticas sociais são responsabilidades do Estado e se referem às ações que
determinam o padrão de proteção social 5 implementado, voltado, em princípio, para a
redistribuição dos benefícios sociais (como exemplo, a saúde, educação, previdência e
habitação) visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo
desenvolvimento socioeconômico. Faleiros (1986, p.33) diz: "as políticas sociais são, assim,
formas e mecanismos de relação e articulação de processos políticos e econômicos. Os
processos políticos de obtenção do consentimento do povo [...] vinculados aos processos
econômicos de manutenção do trabalhador e das relações de produção e riquezas". O que
asseguraria a manutenção do trabalho como forma de vida normal ao invés dos trabalhadores
preferirem encostar-se em benefícios.
Marshall (1965, p. 07) enfatiza que "Política Social não é um termo técnico com um
significado preciso". Entendida como forma de intervenção direta do Estado em ações que
exercem um impacto direto sobre o bem-estar dos cidadãos, as políticas sociais se
descortinam no processo histórico. Basicamente constituídas em forma monetária (com o
fornecimento de determinando montante de renda) ou na provisão de serviços (projetos
habitacionais, educação e saúde), as políticas_ sociais assumem um caráter eminentemente
interventivo na realidade social e nas relações sociais: cravejadas por desníveis decorrentes da
concentração de renda difundida pelo sistema capitalista. Abranches procura estabelecer
política social como:
[...] parte, precisamente, do processo estatal de alocação e distribuição de
valores. Está, portanto, no centro do confronto entre interesses de grupos e
classes, cujo objeto é a reapropriação de recursos, extraídos dos diversos
segmentos sociais, em proporção distinta, através da tributação. Ponto crítico
para o qual convergem as forças vitais da sociedade de mercado, desenhando
o complexo dilema político-econômico entre os objetivos de acumulação e
expansão, de um lado, e as necessidades básicas de existência dos cidadãos,
bem como de busca de equidade, de outro. (ABRANCHES, 1989, p. 10)
Como veremos adiante, o capital dispõe de inúmeros subterfúgios para manter-se
vigente, sendo que o Estado é aliado fundamental por sustentar condições que lhe permitem
adentrar em esferas de interesse coletivo, o que implica inclusive na autonomia dos governos

5 Proteção Social compreendido, de acordo com as contribuições de Draibe (1993) como sendo as políticas
sociais de proteção dos cidadãos. "Conceito que pretende superar as concepções estreitas de seguro social."
(DRAIBE, 1993, p. 01)
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quanto aos orçamentos direcionados às políticas sociais. Um exemplo clássico são as reformas
interpostas à Constituição de 1988, sob a justificativa do Estado, conseguir assim arcar com a
dívida externa, além de favorecer os investimentos.
Considerando a íntima relação do Estado com o mercado, Behring (2002) afirma que
as políticas sociais são um conjunto de medidas que visam subsidiar a iniciativa privada, isto
tanto do ponto de vista econômico quanto político. Obviamente que o Estado, por fazer parte
da conjuntura capitalista, também delineia suas intervenções sob a égide do mercado, no
entanto, não se pode perder de vista seu papel regulador - o qual contempla não somente
medidas fiscais. Assim, precisamos medir ambas as porções das políticas sociais: aquela
referente a subsídio ao mercado e, uma segunda perspectiva, na qual se vislumbra a efetivação
de direitos e cidadania6.
Nesse aspecto, Pereira (1998, p. 60) nos subsidia com a seguinte proposição:
Quando falamos de política social, estamos nos referindo àquelas modernas
funções do Estado capitalista - imbricado à sociedade - de produzir, instituir
e distribuir bens e serviços sociais categorizados como direitos de cidadania.
Trata-se, portanto, de política associada a um padrão de organização social e
política que, desde os fins do século XIX e, mais precisamente, depois da
Segunda Guerra Mundial, foi distanciando-se dos parâmetros do laissezfair
e do legado das velhas leis contra pobreza, para transformar-se num esquema
de proteção social que incumbe ao Estado decisiva responsabilidade pelo
bem-estar dos cidadãos.

No debate acerca das políticas sociais, suscitado tanto pelos brutais indicadores que
traduzem as profundas desigualdades sociais, quanto pela cadente questão da reforma do
Estado - identificado como ineficiente, pertence a uma conjuntura macro, Faleiros pontua que
as:
[...] políticas sociais são, assim, formas e mecanismos de relação e
articulação de processos políticos e econômicos. Os processos políticos de
obtenção do consentimento do povo, da aceitação de grupos e classes e de
manutenção da ordem social estão vinculados aos processos econômicos de
manutenção do trabalhador e das relações de produção das riquezas.
(FALEIROS, 1986, p. 33)

6

•••] cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma democracia efetiva) por
todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de
realização humana abertas pela vida social em cada contexto historicamente determinado. (COUTINHO, 1999,
p. 42 apud LUIZ, 2006, p. 55)
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Sob essa perspectiva, articula-se uma imbricada rede de questões que remete-nos em
decodificar o contexto posto, onde de um lado estão as políticas econômicas voltadas para a
estabilização e ajuste estrutural da economia e, do outro, a democracia, entendida num sentido
ampliado, garantindo a efetiva cidadania e por conseqüência os direitos sociais. Buscamos nas
contribuições de Abranches em "Política Social e Combate à Pobreza" (1989), interpor que as
políticas sociais operam para além das fronteiras do jogo político/econômico estabelecido,
com vistas a neutralizar a reflexão das classes empobrecidas. Elas significam para aqueles que
estão na pobreza ou absoluta carência, oportunidade de acesso aos recursos que auxiliem uma
relativa melhora de vida. É importante notar que neste universo; já assinalado por Marshall,
na obra "Política Social" (1965); se idealiza políticas sociais universais, horizontalizadas e
democraticamente implementadas com a participação da sociedade civi1 7 . Convém pontuar,
de antemão, as características de nosso país, cravejado pela própria história colonialista e
escravocrata, onde as políticas sociais possuem características residuais s e meritocráticas9.
No nosso entendimento, necessita-se compatibilizar as políticas preventivas, as
redistributivas e as compensatórias, para daí sim, possibilitar a alteração das desigualdades
sociais, geradas pelo processo acumulativo. E, sem construir sólidas bases de cidadania,
distanciamo-nos do pleito pela equidade, haja vista que as estratégias de ação devem atender o
sistema vivenciado, ou seja, o capitalista. Para tanto é necessário considerar a dinâmica
global, bem como a construção de alternativas, ao invés de impô-las. Sobre este aspecto, Silva
(2001) afirma:
[...] o enfrentamento da pobreza requer articulação das políticas sociais com
a política econômica para redistribuição de renda, geração de emprego com
elevação da renda do trabalho, serviços sociais básicos universalizados,
portanto, ações globais, articuladas, contínuas, suficientes e focalizadas nos
mais pobres, entendendo-se pobreza não só como insuficiência de renda para
manter a sobrevivência biológica, mas como a falta de aceso à riqueza e aos
bens socialmente produzidos e capazes de manter a vida das populações num

7 Gramsci estabelece que sociedade civil é formada precisamente pelo conjunto das organizações responsáveis
pela elaboração e/ou difusão das ideologias. (COUTINHO, 1981, p. 91)
8 Segundo o modelo residual, a política social intervém ex-posto, quando os canais "naturais" e "tradicionais" de
satisfação das necessidades não estão em condições de resolver determinadas exigências dos indivíduos: a
intervenção possui então um caráter temporalmente limitado e deve cessar com a eliminação da situação de
emergência. (DRAIB E, 1993, p. 14)
9 Fundamenta-se na premissa de que cada um deve estar em condições de resolver suas próprias necessidades,
em base a seu trabalho, a seu mérito, à performance profissional, à produtividade. A política social intervém
apenas parcialmente, corrigindo as ações do mercado. (DRAIBE, 1993, p. 14)
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patamar de dignidade aceitável para os padrões civilizatórios, alcançados
pela humanidade. (SILVA, 2001, p. 13)

Entende-se que o enfrentamento à pobreza, conforme destacado por Silva, é realizado
por políticas sociais comprometidas com a promoção da equidade. É mister afirmar que estas
políticas distanciam-se do assistencialismo l ° praticado, aonde ao invés de preceitos de
cidadania, verifica-se o preponderante e subjetivo autoritarismo do Estado. Fator que reforça
o estigma das classes segundo seu poder aquisitivo.
Um aspecto a ser enfatizado condiz com a necessidade de formular políticas sociais
que de fato traduzam o enfrentamento as desigualdades originadas no mercado, considerando
a nossa realidade política. Olhar unicamente o orçamento disponibilizado pode levar-nos a
proposições equivocadas, é preciso especialmente, compreender as especificidades do
público-alvo. Assim, uma visão crítica da conjuntura, mais facilmente pode conduzir-nos à
construção de soluções compatíveis com os anseios da população.
No intuito de aprofundar a compreensão dos fatores que influenciam das políticas
sociais, traçaremos algumas considerações importantes, principalmente no que se refere a
íntima relação do Estado com o Mercado.

1.2 A RELAÇÃO ESTADO/ MERCADO E AS INFLEXÕES NAS POLÍTICAS SOCIAIS

Problematizar sobre a temática denominada política social, suas implicações no
cotidiano'', bem como as estratégias empreendidas, exige-nos compreender e decodificar o
movimento do capitalismo, e, os interesses maquiados pelos discursos ou pelas próprias
intervenções. Antecipadamente cabe salientar que a dinâmica social posta advém do embate
político de classes e, se num período mais recente da história contemporânea, a gestão das
políticas sociais ocorre, isto não se deve ao movimento natural da humanidade; decorrente do

io O assistencialismo consiste na prestação de uma ajuda arbitrária, inconstante e vinculada a relações
personalizadas entre aquele que "da" e aquele que "recebe", com ênfase na subordinação do ato de receber.
Quem recebe fica devendo favor, fica obrigado a retribuir a doação numa oportunidade qualquer, com serviços,
com lealdade ou com o voto de cabresto nas eleições. (FALEIROS, 1986, p. 68)
Na ótica lukacsiana, a vida cotidiana é insuprimível. Não há sociedade sem cotidianidade, não há homem sem
vida cotidiana. [...] O cotidiano não se descola do histórico - antes, é um dos seus níveis constitutivos, o nível da
reprodução social se realiza na reprodução dos indivíduos enquanto tais. [...1 Nenhuma existência individual
cancela a cotidianidade. (NETTO, 1989, p. 65 e 67)
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aprimoramento dos meios de produção, mas das lutas de classes imbricadas neste processo
histórico, aonde o expressivo distanciamento dos bens produzidos pelo proletariado, leva-o a
reivindicar junto ao Estado, formas mais justas de distribuição.
Emana das mobilizações e organização da massa trabalhadora, o espaço conquistado,
ou seja, é numa sociedade democrática que se pode exercer a participação, o que dá o
substrato para o Estado de Direito que, conforme Bobbio "demarca a definitiva passagem do
ponto de vista do soberano para o ponto de vista do cidadão, processo no qual o indivíduo
passou a ter direitos públicos, além dos direitos privados demarcados no sistema feudal".
(BOBBIO, 1992 apud VARGAS, 2006, p. 14). Quanto a questão da democracia, formas de
participação e conquistas da sociedade civil, trataremos adiante.
Se por um lado houve relativa abertura nos espaços de participação popular, derivados
do moroso processo de efetivação da democracia I2 , em contrapartida, o amadurecimento do
capitalismo traz consigo determinantes que inviabilizam o acesso de expressivo contingente
populacional. Tal situação é agudizada com o enxugamento e precarização do mercado de
trabalho, restando aos que não conseguem se inserir nessa dinâmica; buscar meios paralelos
de subsistência, os quais se caracterizam pela exploração e subordinação. "O desemprego
estrutural é naturalizado e só resta a preparação dos indivíduos para a brutal competição num
mercado para poucos". (BEHRING, 2002, p. 176)
Todavia, essa população vulnerável aos ditames capitalistas e vitimizada pela redução
dos espaços de trabalho, continua a exercer atividades que visam garantir a manutenção da
vida, desta forma, portanto, fazendo parte da dinâmica social, além de estar incorporada ao
chamado exército de reserva, o que configura "não um desemprego eventual, mas uni
desemprego estrutural". (BEHRING, 2002, p. 170) E, mesmo indiretamente, continuam
contribuindo para o alicerce do que se considera como 'riqueza socialmente construída' decorrente da contribuição de todos os cidadãos, mediante o pagamento de tributos e
impostos, sendo justo neste viés existente que o Estado é incumbido de dispor aparatos de
12

A democracia diferencia-se de outras formas de governo pelas regras que presidem à "escolha dos líderes",
que consiste na eleição periódica, e não na sucessão hereditária ou na cooptação, e por aquelas outras regras que
estabelecem o modo de tomar as decisões coletivas, das quais a principal é o princípio da maioria. A primeira é
voltada para impedir que uma classe política se perpetue sem se submeter ao controle dos indivíduos sobre os
quais ela exerce o próprio poder, a segunda deve servir para tomar as decisões coletivas com o máximo de
consenso e pacificamente. Se depois essa classe política eleita é ou não a melhor, a regra democrática enquanto
tal não pode garantir, mas, como escreveu Popper, somente em um regime democrático a classe política pode ser
mudada sem derramamento de sangue. Assim, não está em absoluto garantido que a decisão tomada pela maioria
seja a mais sábia. Mas ao menos é aquela que se pode presumir seja a mais vantajosa para a maioria, contanto
que se entenda possa ser mudada com o mesmo procedimento. (BOBBIO, 2000, p.426)
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proteção. É neste âmago que as políticas sociais são geradas - elas conformam tentativas de
redistribuir benefícios sociais, visando diminuir as desigualdades estruturais decorrentes do
desenvolvimento sócio-econômico capitalista. "A política social como ação pública,
corresponde a um sistema de transferência universal de recursos e valores, sob variadas
modalidades, não obedecendo, portanto, à lógica do mercado." (ABRANCHES, 1989, p. 13)
Assim, uma importante característica das políticas sociais é que nelas está embutida a
visão de proteção social e que deveria, qualquer que fosse o referencial, garantir direitos de
cidadania num sentido ampliado, reafirmando a desvinculação, por exemplo, de prévia
contrapartida ou então de sansões seletivas, o que requer a compreensão da impossibilidade
de análise das políticas sociais dissociadas da relação Estado/mercado, pois aí está imbricada
uma rede de questões que envolvem ajustes estruturais, calcados no discurso de estabilidade.
Todavia, o comum é retirar/enxugar os investimentos das políticas sociais, cuja dinâmica
incorporada pelas potências mundiais, produz reflexos principalmente nos países periféricos
onde a questão social se expressa de maneira mais gritante.
A transferência de parte das responsabilidades sociais do Estado aos
investimentos privados e a expansão da produção dos serviços sociais como
âmbito direto de acumulação dependerão de ações estatais específicas
dirigidas à geração de um mercado estável e garantido, e à resolução das
contradições políticas geradas pela imposição dos postulados neoliberais.
(LAURELL, 2002, p. 167)

Para a autora supracitada as políticas sociais no contexto neoliberal assumem quatro
estratégias básicas: o corte dos gastos sociais, a privatização, a centralização dos gastos
sociais públicos em programas seletivos contra a pobreza e a descentralização. Decorrente da
retração do Estado e a cessão dos espaços ao capital privado, a ortodoxia dos postulados
capitalistas centraliza os gastos sociais em programas focalizados e seletivos, distanciando-se
assim dos preceitos do Estado de Bem Estar Social, cujo aprofundamento far-se-á adiante,
mas que tem como objetivo garantir níveis mínimos.
Na conjuntura contemporânea obter emprego estável ou vislumbrar oportunidades é
bastante difícil. A visão de proteção social - qualquer que seja o modelo referencial, precisa
garantir direitos de cidadania desvinculados de atividade laboral ou de necessária
contrapartida. Entretanto, a visão de proteção social vem sendo questionada, principalmente
com o aprofundamento da agenda neoliberal, a partir de meados da década de 80, agenda que
individualiza as demandas, ao tempo que culpabiliza os sujeitos pela situação de vida. Em
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suma, o neoliberalismo 13 almeja que o direito de acessar determinada política social perpasse
extremas sanções seletivas, aonde se faz a seleção por aqueles que encontram-se em extrema
miserabilidade, enquanto deixa de lado contingentes que também precisariam dos benefícios.
Ou seja, seleciona-se o mais pobre, dentre os pobres.
Claro que deslocar o propósito das políticas sociais para o eixo do controle social
exercido pela sociedade civil, exige que o Estado transfigure-se, com vistas a atender os
interesses do coletivo, sendo controlado democraticamente.
Para que as políticas sociais possam atingir qualidade redistributiva e
emancipatória, primeiro é mister manter políticas universais que plantem
direitos fundamentais da dignidade humana. [...] Segundo, é preciso também
focalizar, em sentido ostensivamente redistributivo e dentro da máxima de
não tratar de modo igual gente tão desigual. (DEMO, 2005, p. 42)

Quanto ao espectro envolvente das políticas sociais de caráter redistributivo, se requer
a compreensão de como e onde elas são criadas (neste caso, reportemo-nos aos gabinetes de
governos, situados nas três esferas de governo: federal, estadual e municipal), como
conseqüência, por vezes, gerando elementos arbitrários do apregoado pelo Welfare State.
Possivelmente a idéia de arrecadar de todos para depois distribuir ocorre com dificuldades e
suas tentativas não logram êxitos louváveis. Concomitantemente, é inegável a urgência de
políticas fornecedoras de subsídios para as parcelas cada vez mais distanciadas da riqueza
socialmente produzida, para tanto, o empreendimento das políticas de caráter redistributivo,
representam o pontapé inicial nas intervenções. Segundo Draibe, elas estariam:
[...] voltadas para a produção e distribuição de bens e serviços sociais "extra
mercado", os quais são garantidos a todos os cidadãos; estes são assim
cobertos e protegidos segundo critérios mais universalistas; respeitando
mínimos historicamente definidos de necessidades e condições de vida, tal
sistema tende a mesclar os mecanismos de renda mínima, integração e
substituição de renda com aqueles típicos dos equipamentos coletivos
públicos gratuitos para a prestação de serviços essenciais, especialmente os
de saúde e de educação. (DRAIBE, 1993, p. 14)

13

Atualmente, o termo vem sendo aplicado àqueles que defendem a livre atuação das forças de mercado, o
término do intervencionismo do Estado, a privatização das empresas estatais e até mesmo de alguns serviços
públicos essenciais, a abertura da economia e sua integração mais intensa no mercado mundial. (SANDRONI,
1999, p. 421)
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Pautados, portanto, no entendimento de que temos uma fragilizada democracia, devido
a sobreposição dos interesses mercadológicos ao invés dos elegidos pela coletividade,
esboçaremos como as políticas sociais estão interligadas as facetas da questão social.

1.3 ESTRATÉGIAS DO CAPITAL NO EMPREENDIMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS

1.3.1 As facetas da questão social decorrentes de problemas estruturais

Na sociedade complexa de hoje e, particularmente, com a decrescente capacidade do
Estado em fazer o enfrentamento dos problemas estruturais, verifica-se o paulatino processo
de agravamento das facetas da questão social, ampliadas por um lado pela vertiginosa
aceleração das transformações tecnológicas, mas também com influência das rígidas e
predatórias relações de exploração e restrição de acesso aos direitos. Como exemplo a
urbanização, em particular as grandes cidades, verifica-se a formação de bolsões
empobrecidos, espaços marcado pela insalubridade, aquém às condições mínimas, dignas de
subsistência.
A especulação financeira predominante na égide do capital globalizado cerceia a
autonomia dos governos que, principalmente nos países em desenvolvimento (aqueles de
economia capitalista menos desenvolvida, que enfrentam crises econômicas e são dependentes
financeiramente das nações desenvolvidas); estão limitados pela corrupção e ausência de
medidas estruturais. Além disso, podemos citar a interferência do capital internacional na
direcionalidade política, posto que os políticos eleitos representam os interesses das elites
nacionais, proprietárias de grandes latifúndios, dos bancos privados, das montadoras
multinacionais, dentre outras. Todo este poderio econômico piramidalizado, concentra renda e
coloca o país entre os piores indicadores de distribuição de renda do planeta. Conforme estudo
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), divulgado em maio de 2008, 10% da
população mais rica do Brasil detêm 75,4% de todas as riquezas do país.
É, no mínimo, dicotômica a conjuntura vivenciada, pois se por um lado o país está
entre as 10 maiores economias do mundo 14 , do outro ainda não conseguiu desvencilhar-se da

14 Conforme informação do Banco Mundial.
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dívida social herdada do seu processo colonialista. Conforme já levantado, na verdade houve
apenas a mudança das facetas dos colonizadores, atualmente mascarados por instituições que
além de privilegiadas pelo cenário precarizado de regulação social, usufruem das decisões
políticas do Estado.
O enfraquecimento das organizações sindicais — tradicional defensor dos trabalhadores
é estimulado com a instauração de uma plataforma político-ideológica voltada a garantir os
interesses da burguesia. Santos situa:
A institucionalização em 1982 do FMI e do Banco Mundial, designados
como autoridades centrais de poder na negociação financeira com os Estados
nacionais, oficializou a política de orientação aos governos sobre a redução
dos gastos públicos, corte de salários reais e austeridade nas políticas fiscal e
monetária. (SANTOS, 2004, p.121)
A tentativa de reverter a problemática situada implica deslocar o eixo da discussão, tal

como proposto: à área social. Requer uma visão institucional do Estado de fato público,
menos centrado e autoritário, bem como ampliado, que dê conta de analisar esta sociedade
diversificada e propor ações consistentes, sejam elas no princípio de curto prazo — com
característica imediatista e focalizada, para posteriormente efetivar políticas universais que
preconizam o desenvolvimento sustentáve1 15 . Em linhas gerais, o escopo das políticas sociais
precisa romper com as amarras ideológicas do mercado, entretanto, ao incumbir o Estado
(entendido como de fato pluralista — que represente todas as parcelas sociais e, autônomo)
pela intervenção, este deverá superar as descontinuidades de programas partidaristas;
reinventados a cada mandato; instáveis e construtores de dependências dos benefícios por
parte dos usuários mais empobrecidos.
Outro fator que não pode ser subestimado é como de fato as políticas sociais em
execução se caracterizam e se elas não perpetuam a condição de dependência dos usuários.
Santos (1987) destaca a inércia das políticas preventivas, enquanto as compensatórias não
conseguem atingir o bojo da problemática.
As políticas governamentais denominadas preventivas não foram de molde a
alterar significativamente o perfil de desigualdades sociais básicas, geradas
pelo processo acumulativo. O controle salarial, reprimindo a capacidade
aquisitiva de ponderável parcela da população, associado à ação insuficiente

15

Sustentabilidade para Ignacy Sachs vai "além da dimensão ambiental, tem diversas outras interfaces: a social,
a cultural, a da distribuição territorial equilibrada de assentamentos humanos e atividades, a econômica, a
política e, até, a do sistema internacional para manter a paz". (SACHS, 2002, p.71)
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nas áreas de educação, saúde e saneamento, permitiram prever o
agravamento das condições gerais da população com evidente repercussão
nas demandas por "compensações", caso a organização social estivesse
liberada antes que contida. As políticas compensatórias consistem,
precisamente no conjunto de medidas que objetivam amenizar os
desequilíbrios sociais, em suas conseqüências, sem qualquer possibilidade de
interferir em sua geração. (SANTOS, 1987, p. 79-80)

Nesta direção, compreende-se que as políticas compensatórias I6 permitem mitigar os
efeitos da pobreza, entretanto, caracterizam-se pela focalização, ao invés da universalidade, e
ainda, se distanciam daquelas políticas sociais comprometidas com a equidade. O que difere
da idéia decisiva de que as políticas sociais não podem apenas avaliar a miséria, mas redefinir
os acessos e as oportunidades, sendo preciso promover a real redistribuição enquanto
emancipa seus usuários, levando-os a entender não como caridade, mas como direito.
Situação que na conjuntura nacional limita as políticas sociais ao âmbito focalizado e
emergencial, comprometendo o real enfrentamento das facetas da questão social e, como
conseqüência limitando a ampliação da cidadania.

1.3.2 A realidade brasileira

Problematizar as políticas sociais na atual conjuntura e mais precisamente no cenário
nacional perpassa a questão da lógica do financiamento e de que forma elas são
operacionalizadas, visto possuírem caráter focalizado e emergencial. O que nos remete a
questionar sobre a real compatibilidade com os objetivos propostos por cada uma, cuja égide
primordial deve estar centrada na garantia de inserção sócio-econômica de seus usuários. Por
sua vez, cabe argüir a eficiência quanto a atingir esses objetivos e mesmo o público-alvo. Não
é possível deixar de considerar a disponibilidade de recursos para a área social, dependentes
das práticas de controle econômico, sob a justificativa de tornar o país estável para
investimentos estrangeiros.
No Brasil as políticas sociais e, em detrimento, os programas sociais, não conseguem
satisfazer as demandas latentes da questão social. É difícil apontar as estratégias construtivas
de uma sociedade equânime, haja vista os próprios fatores determinantes da construção

16

Política Compensatória compreende os programas sociais que remediam problemas gerados em larga medida
por ineficientes políticas preventivas anteriores. (SANTOS, 1989, p. 58)
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histórica das políticas sociais brasileiras. Situação agudizada pela concepção distorcida de
democracia que está impressa em nosso cotidiano. Portanto, inicialmente deveríamos garantir
a politização dos sujeitos, para que estes possam entender como as políticas sociais são
encaminhadas pelo Estado, inclusive, percebendo as definições de prioridades,
consubstanciadas pelos ditames mercadológicos.
As formas e os processos de elaboração das políticas sociais nos diferentes
Estados capitalistas não são, pois, uniformes, estáticos ou permanentes e
simultâneos, já que se situam numa correlação de forças internacionais e no
processo de articulação do poder e da economia dos diferentes blocos de
força que se formam. A análise da conjuntura política ou da correlação de
forças num momento determinado é assim fundamental para a compreensão
das políticas sociais. (FALEIROS, 1986, p. 60-61)

A formulação das diretrizes e definição de clientela n da maior parte das políticas
sociais está centralizada no poder federal, distante dos espaços que serão beneficiados.
Conforme abordagem ampla nos meios de comunicação, o Estado possui elevado ônus com a
máquina pública, o que o leva a privatizar serviços ou senão incumbe ao setor privado, seja
lucrativo ou filantrópico, à gestão dessas políticas — fortalecedoras da lógica funcionalista
celebrada por Hayek e Fridman (COIMBRA, 1989, p.99), na qual o mercado é o melhor
mecanismo dos recursos econômicos e da satisfação das necessidades dos indivíduos, pois
estes são frágeis às circunstâncias, por isso ocupam "voluntariamente" espaços miseráveis.
O Estado se manifesta de várias formas, mas, preponderantemente possui a
responsabilidade indiscutível, final e global pelo bem-estar. Isso tem levado o Estado, em
alguns casos, a tomar a iniciativa no estabelecimento duma organização voluntária para fazer
frente às necessidades das quais tomou consciência. Ao lançar para a sociedade, as
responsabilidades que lhe cabe, se culpabiliza o individual, o que torna as ações dissociadas
dum efetivo compromisso. Reverter essa lógica que vem imperando, implica em redefinir
desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, considerando que o social não decorre
do econômico, porque se assim fosse, verificar-se-ia o decréscimo da miserabilidade. E
também não corroborando com a deterioração dos postos formais de trabalho — contribuinte
no agravamento das facetas da questão social.
Talvez o maior desafio resida em apresentar propostas que estabeleçam reciprocidade
entre as políticas econômicas e sociais, ou seja, que uma não fique a mercê da outra. Até

17 Terminologia adotada pela perspectiva funcionalista
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porque dentro do sistema capitalista é contundente não considerar a figura do trabalhador.
Neste ínterim, implica oportunizar políticas sócio-econômicas de geração de trabalho e renda
estáveis, garantidoras da manutenção das necessidades do ser humano, enquanto o setor
produtivo se mantém. Considerar-se-ia então, a extinção dos preceitos neoliberais em voga na
contemporaneidale - que propugnam a reforma do Estado, remetendo a regulação das
incumbências; dentre elas as políticas sociais; ao crivo seletista do mercado.
Com vistas a aprofundar o entendimento de como as políticas sociais vem sendo
constituídas (abarcando estruturas do século XX até a contemporaneidade), trataremos de
esboçar os avanços e retrocessos determinados. Considerando que o modo de produção, aonde
as políticas sociais se desdobram, é o capitalista - por si estigmatizador e limitante ao acesso a
riqueza socialmente construída.

1.4 PERFIS DAS POLÍTICAS SOCIAIS

Os rumos tomados pelas decisões econômicas interferem nas distintas concepções das
políticas sociais, bem como o legado da supremacia do capital evidencia a dicotômica relação
entre desenvolvimento econômico

e desenvolvimento social. Ao analisarmos a própria

questão da terra no Brasil, nos deparamos com imensos latifúndios e, questionamo-nos: Existe
de fato uma política social comprometida com a reforma agrária? A resposta provável é que
não, pelo simples fato de trabalhadores sem terra serem tratados como invasores. Isso sem
falar nos milhões que passam fome. Entretanto, os indicadores econômicos divulgados na
mídia revelam produção nunca antes atingida. Situação no mínimo contraditória e que o
capitalismo não consegue responder a estes impasses. O que impressiona ainda

é como as

políticas sociais são extintas ou reformuladas e aqui não nos atentamos a questão das siglas
governamentais, mas, a delonga dos discursos de resgatar a dívida social.
História e circunstância encontram-se na determinação da extensão das
carências sociais e da urgência com que devem ser enfrentadas. O padrão de
acumulação impõe restrições à política social, desenhando caprichosamente
o perfil da escassez e o limite das possibilidades de mudança. Mas é a ordem
política que define as opções disponíveis de ação e as direções plausíveis de
intervenção estatal. (ABRANCHES, 1989, p. 11)
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O Estado polarizado, sem ações firmes voltadas ao reequilibramento social, gera uma
espécie de "patologia", que vem perdurando com as reinvenções do capitalismo aonde a
governabilidade obtêm mudanças paradigmáticas longínquas de serem pró-social. Um
exemplo claro consiste na abordagem capitalista aos trabalhadores - que no início do século
XX empregava-os sem quaisquer garantias ou seguros trabalhistas, além das longas jornadas
de trabalho (que incluía crianças praticamente sem remuneração). Já em fins da década de 80
e 90 o novo liberalismo, preconiza a precarização das relações de trabalho, além de condenar
contingentes populacionais à miserabilidade. Diante disso, Alayón sugere que:
Para enfrentar la problemática de la pobreza se deben atacar,
simultaneamente, vários frentes. En primer lugar, modificar el rumbo de ias
políticas económicas que condujeron a esta situácion social y que la
agudizarán, fundamentalmente si no se desarrollan políticas de ampleo y de
protección y mej ora dei salario. Junto con esto, il camino debe ser el de ias
políticas sociales universales que eviten la caída en Ia pobreza cuando se
producen problemas de empleo. Mientras, en lo inmediato, es indispensable
ia implementación de políticas de asistencia dirigidas a atender ias
situaciones más agudas de ia pobreza. En cuanto a ias políticas sociales
podemos identificar dos grandes lineamentos: Ias políticas de prevención y
las políticas de asistencia social (es dicir, de reparación o compensatórias).
Asimismo, las políticas de primer nivel de prevención (de carácter
estructural) están constituidas por ias políticas de empleo y por ias políticas
salariales. (ALAYÓN, 2004, p.114)

Temos, então, um problema estrutural calcado na diferenciação de classes, onde
poucos detêm a maior parte da riqueza socialmente produzida, enquanto a maioria possui
muito pouco ou sequer mínimos para sobreviver. A concentração de renda no Brasil fica
evidente pelas estimativas levantadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), referente ao período de 1976 a 2004. Segundo o gráfico, os 10% mais ricos se
apropriam de mais de 40% da renda, enquanto os 50% mais pobres se apropriam de cerca de
10%.
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Gráfico 1: Porcentagem de Renda Apropriada
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FONTE: Estimativas produzidas com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1976
a 2004, porém nos anos 1980, 1991, 1994 e 2001 a PNAD não foi a campo. (Considerando que a divulgação
ocorre a cada 02 anos, normalmente).

Diante deste cenário, o Estado deveria assumir a postura de regulador dos desníveis e,
empreender estratégias no intuito de promover equidade entre as parcelas sociais: financiar
políticas sociais e promover a distribuição de renda. Pois as parcelas sociais brasileiras são
pobres pela desigualdade, pela apropriação desigual de renda.
Com vistas a otimizar a compreensão da trajetória das políticas sociais, procuraremos
situar importantes marcos, os quais, influenciaram determinismos nacionais e internacionais.
Tecer tais considerações, portanto, visa subsidiar a análise dos elementos presentes no cenário
contemporâneo.

1.4.1 Regulação do Estado (Keynesianismo)

O modo de produção capitalista não é uma constância equilibrada, ao contrário, possui
ciclos, corno a saturação do mercado, a perda do poder aquisitivo das principais classes
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consumidoras, impasses políticos como as guerras ou catástrofes ambientais também
influenciam nessa dinâmica. Nos períodos de crise é comum a quebra de empresas com o
simultâneo esvaziamento dos setores primários, sobremaneira no campo. Nesses momentos há
um aumento generalizado do desemprego, cai a remuneração para o trabalhador e, por
conseqüência, a pobreza se intensifica.
Por sua vez, os detentores do capital estabelecem demissões, cortes salariais e
mostram-se contra as medidas estatais de proteção social, cunhadas por contribuições tanto do
empresário, do trabalhador como do Estado - que neste caso age como regulador. Entretanto,
Cabe também ao Estado atuar junto às empresas para garantir estabilidade no
emprego, com mecanismos de proibição de demissão em massa, de
manutenção do emprego por um período mínimo de um ano I8 , de abertura de
novos empregos com a redução de horas extras. Novas frentes e formas de
trabalho precisam ser abertas, mesmo em caráter emergencial, pagando-se o
salário mínimo. (FALEIROS, 1986, p. 79)

As condições anteriormente descritas, aonde o sistema por si só não consegue se
sobressair, condicionou a abertura de espaços para a intervenção estatal, enquanto ocorrera
relativo recuo da ideologia" libera120 . Situando temporalmente, retornemos atenção a Grande
Depressão de 1929, que exigiu certa fiexibilização do Laissez-fair21 abrindo espaço para a
intervenção do Estado na economia, pois, de acordo com Pereira (1998), encontra robusta
sustentação na doutrina keynesiana, assegurando assim alto nível de atividade econômica
mediante o investimento público, o trabalho intensivo, a propensão ao consumo e o pleno
emprego.

18 Trata-se de grifo nosso, pois o autor se reporta a um seguro social do Brasil.
19

Ideologia é a elaboração intelectual incorporada pelo senso comum. Por meio dela, o ponto de vista, as
opiniões e as idéias de uma das classes sociais - a dominante e dirigente - tornam-se o ponto de vista e a opinião
de todas as classes e de toda a sociedade. A função principal da ideologia é ocultar e dissimular as divisões
sociais e políticas, dar-lhes a aparência de indivisão e de diferenças naturais entre os seres humanos. (CHAUI,
2000, p. 221)
20 O Liberalismo caracteriza-se principalmente, pela separação entre Estado e economia e pela tentativa de
reduzir a política à chamada sociedade política, isto é, por tentar despolitizar as relações econômicas e sociais.
Ao tentar separar a política da economia, o Estado Liberal definirá, por um lado, um conceito de sociedade
reduzida aos produtores, e aos cidadãos, por outro, ambos faces da mesma moeda, mas separados por esferas de
atuação. (TOLEDO, 2002, p. 72)
21

Laissez-fair: "Deixar Fazer, Deixar Passar". Palavra de ordem do liberalismo econômico, proclamando a mais
absoluta liberdade de produção e comercialização de mercadorias. [...] Com o desenvolvimento da produção
capitalista, o laissez.-fair evoluiu para o liberalismo econômico, que condenava toda a intervenção do Estado na
economia. (SANDRONI, 1999, p. 329)
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Keynes sistematizou em sua Teoria Geral, publicada pela primeira vez em
1936, uma ruptura substantiva com a ortodoxia liberal, justificando a
intervenção estatal para conter a queda da demanda efetiva - ausência de
meios de pagamento no mercado que tem origem nos movimentos
especulativos dos empresários quando são tomados pelo pessimismo em
relação à eficiência marginal do capital, e que geram desequilíbrios,
instabilidade, crise. (BEHRING, 2002, p. 165)
Pereira (2002) assinala que embora Keynes não fosse socialista, ele foi, no século XX,

um oponente de peso da crença liberal na auto-regulação do mercado e na determinação de
fatores extra-econômico. A proposta do Estado em posicionar-se mais firme na regulação do
mercado, preponderantemente servira para reverter a crise em que o capitalismo estava.
Todavia, este fortalecimento deveria gerar novos consumidores, o que necessitava tornar ativa
economicamente o maior contingente que fosse possível. Para isso, seria preciso
descentralizar parte do monopólio financeiro, através da intervenção na área social. A relação
não estática do intercâmbio Estado/ sociedade asseguraria significativo avanço no campo das
políticas sociais, tanto que "foi no decorrer dos primeiros quarenta anos do século XX que o
seguro social compulsório foi adotado pelos países do mundo ocidental como um dos
instrumentos da política social" (MARSHALL, 1965, p.57). Ou seja, o mesmo
intervencionismo justificou-se na instauração e na organização de um sistema de seguridade
pública como direito do cidadão e obrigação do Estado. O fato é que o regulacionismo
defendido por Keynes retomaria certo grau de estabilidade. O economista britânico
[...] argumentava que o equilíbrio entre oferta e demanda somente seria
assegurado se o Estado regulasse variáveis-chave do processo econômico,
como a propensão ao consumo e o incentivo ao investimento, em
consonância com a seguinte lógica: o Estado deveria intervir na economia
para garantir um alto nível de demanda agregada (conjunto de gastos dos
consumidores, dos investidores e do poder público) por meio de medidas
macroeconômicas, que incluíram o aumento da quantidade de moedas, a
repartição de rendas e investimento público suplementar. (PEREIRA, 2002,
p. 112)
Após a exposição acerca do keynesianismo, esboçaremos as principais especificidades
e determinantes do Welfare State, também conhecido como Estado de Bem Estar Social, e
como as propostas nele contidas servem de "pano de fundo": urna inovadora forma de
conceber as políticas sociais.
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1.4.2 O Estado de Bem Estar Social (VVelfare State)

Caracterizado pela proteção social que abarca uma série de políticas sociais (para além
da seguridade social brasileira, incluindo, por exemplo, habitação e educação), o Welfare
State ou Estado de Bem Estar Social, obteve significativo escopo qualitativo e quantitativo
com Willian Beverige em seu plano que propunha a regulação estatal das políticas sociais,
divulgado em 1943 na Inglaterra. O caráter universalista, institucionalizado e estatizado do
Welfare State foi e é, importante referencial na contra-proposta aos interesses cultivados pelos
liberais conservadores. Wilenski expõe que "a essência do `Welfare State' é um padrão
mínimo - garantido pelo estado - de renda, alimentação, saúde, alojamento e instrução,
assegurado a qualquer cidadão como um direito político e não como beneficência"
(WILENSKI, 1975 apud DRAIBE, 1993, p. 6). Vale aqui lembrar que Marshall (1965, p.
113) descreve que no Welfare State a "Política Social consistia em serviços prestados pela
sociedade como um todo à sociedade como um todo", permitindo-nos confirmar ser sua
essência ampliada tanto no atendimento quanto no financiamento.
Para Briggs, o Welfare State é um Estado no qual se usa deliberadamente o
poder organizado (através da política e da administração) num esforço para
modificar o jogo das forças do mercado em pelo menos três direções:
primeiro garantindo aos indivíduos e às famílias uma renda mínima
independente do valor de mercado do seu trabalho ou de sua propriedade;
segundo, restringindo o arco de insegurança, colocando os indivíduos e
famílias em condições de fazer frente a certas "contingências sociais" (por
exemplo: a doença, a velhice e a desocupação), que, de outra maneira.
conduziriam a crises individuais; e terceiro, assegurando que a todos os
cidadãos, sem distinção de status ou classe, sejam oferecidos os padrões
mais altos de uma gama reconhecida de serviços sociais. (BRIGGS, 1961
apud DRAIB E, 1993, p. 5-6)

Partindo da concepção que as classes trabalhadoras, efetivamente tivessem garantidas
condições de cidadania, as políticas sociais, neste contexto difundido nos países nórdicos,
contribuiriam para alterar a estrutura da sociedade enquanto incluía aquelas parcelas à
margem dos modelos uniformes de consumo; embora, aqui não se pretenda defender
veementemente que o Estado protetor não tenha edificado acordos consoantes com a
iniciativa privada.
Enquanto análise voltada ao cenário brasileiro, de acordo com Draibe (1993) as
políticas sociais não têm sido examinadas sob a ótica analítica do Welfare State, pois não

34

tivemos no país a concretização efetiva dos direitos sociais previstos pelo Estado de Bem
Estar Social. O grande demarcador da proteção social do Brasil está disposto na Constituição
Federal de 1988, no tocante aos capítulos da Seguridade Social: Saúde (universal),
Previdência (contributiva) e Assistência (particularista), as quais, por sinal, são moldadas de
acordo com as orientações político-econômicas vigentes.
[...1 a realidade do Estado de Bem Estar Social brasileiro, como todas as
realidades sociais não é imóvel, imutável. Move-se quando entra em crise,
por exemplo, isto é, quando perde a possibilidade de se reproduzir segundo
seus princípios estruturadores. Movimenta-se quando, nessas circunstâncias,
alguns de seus pilares característicos são alterados, seja no plano do seu
funcionamento, seja no que se refere a suas dimensões organizacionais e de
operação. (DRAIBE, 1993, p. 31)

Dentro deste contexto, Faleiros diz que:
Na periferia do capitalismo, o Estado de bem-estar nem sequer foi
inaugurado ou não se estruturou adequadamente, e é na solidariedade
familiar, nas redes primárias ou no trabalho informal que os indivíduos se
apóiam para garantir o mínimo para viver, no que se convencionou chamar
de estratégias de sobrevivência, que têm como base o trabalho precário,
instável, sujo, difícil, usando muitas vezes como matéria-prima as migalhas e
os dejetos da sociedade de consumo, como o lixo das ruas e dos entulhos.
(FALEIROS, 1999,p. 157)
No entanto, têm-se importantes contribuições a partir do Estado de Bem Estar Social,

inclusive o pressuposto de que o mercado não pode ser a última instância reguladora da vida
cotidiana. Principalmente para demonstrar a existência de outras possibilidades, diferentes das
perpetradas nos países emergentes, onde preponderantemente persiste a lógica comum ao
signo funcionalista de política social — destinadas a reforçar o estigma da pobreza. Já o Estado
hegemônico22 , por sua vez, assume postura submissa aos ideais privados do capital e
restringe-se a atuar em segmentos particulares. Seu discurso altissonante pode se traduzir nos
auxílios que lhe garantirão a permanência no poder. Aqui então, reside a capciosa estratégia

22

No mundo contemporâneo, nem sempre certos grupos conseguem desenvolver sua própria visão de mundo,
por falta de sua organização em aparelhos privados de hegemonia dentro da sociedade civil. Assim sendo,
adotam, como sua, a visão de mundo de outros grupos, quase sempre os dominantes. Esse é o principio de
funcionamento do que Gramsci chama de hegemonia, ou seja, quando a visão de mundo (cultura) de um dado
grupo se impõe sobre o conjunto dos demais, sendo por todos eles partilhada. Para tanto é fundamental o papel
do Estado em seu sentido restrito. (MENDONÇA, 1998, p. 21 apud GINI, 2007, p. 71).
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de direita: fornecer mínimos 23 às massas excluídas para que não reconheçam suas reais
necessidades humanas básicas. Ou seja, enquanto tal orientação legisla, solapa a perspectiva
de tornar os sujeitos agentes de suas próprias histórias.
Em seguida teceremos considerações de como está engendrado o capitalismo nas
últimas décadas e de que forma o neoliberalismo promove o guilhotinamento do Welfare
State, além dos prejuízos para quem não é detentor dos meios de produção.

1.4.3 Neoliberalismo

O Estado de Bem Estar Social, dificilmente fora bem visto pelo capitalismo, o qual
mantém constantes ofensivas ideológicas que visam garantir a soberania do mercado. O
intervencionismo do Estado proposto por Keynes e a regulação das políticas sociais ampliadas
do Welfare State significou, em certa medida, a proteção das classes subalternas, logo,
dificultando o empreendimento das estratégias capitalistas pretendentes de usufruir ao
máximo da mais-valia.
Em escala global, e com predomínio nos países subdesenvolvidos, o Estado vem sendo
pressionado pelas grandes potências e bancos internacionais a ceder espaço. E, com o
desmonte do Welfare State, o desmantelamento do leste europeu, e a crise enfrentada pela
democracia (na América do Sul através das ditaduras militares) foram determinantes que
contribuíram para a execução dessa vertente mercadológica, entendida como neoliberalismo.
Conforme Novello o que o neoliberalismo propõe
[...1 é o Estado mínimo, normativo e administrador que não interfira no
funcionamento do mercado, já que a sua intervenção, além de deformar os
mercados de fatores, produtos e ativos, geraria espirais filantrópicas [...].
Isso explica porque toda tentativa de desenvolver políticas sociais
favorecendo padrões equitativos na distribuição de renda e da expansão da
demanda é julgada como "populismo" promotor da inflação. A proposta

Para Potyara Pereira (2002), o discurso de mínimos sociais deve ser questionado, pois de acordo com a
perspectiva que o fundamenta denota elementos de interesse do poderio econômico. A partir do materialismo
histórico e dialético, considera-se a saúde e a autonomia primórdios na obtenção das demais necessidades
humanas. Saúde, pelo fato de sem ela; considerada como um todo orgânico; ser impossível a continuidade das
tarefas eminentes ao ser humano. Já a autonomia, porque o sujeito precisa ser reconhecido como agente
histórico, alguém emancipado que ultrapassa a mera posição de parcela do sistema, isto é, um sujeito capaz de
refletir sobre seu cotidiano.
23
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neoliberal global resume-se em exigir cada vez mais um maior mercado
com um menor Estado. (NOVELO, 2002, p. 67-68)
O principio da não-regulamentação, retomado com força total por este novo escopo do

liberalismo, perfaz um capítulo importante do tratado laissez-fairiano da organização social.
Mesmo com características específicas de adentramento em cada país, o neoliberalismo
possui discursos em comum: a reforma do Estado, minimização dos gastos sociais - cujos
recortes distanciam-se da universalidade, extinção dos direitos sociais historicamente
construídos, dentre outros. Sendo sua principal justificativa a alavancagem dos lucros
capitalistas, garantindo assim a saúde do capital, enquanto mantém a distância possíveis
anomalias, sejam elas entendidas como baixas margens de lucro ou a própria organização dos
trabalhadores em processos reivindicatórios. Behring (2003, p. 114) destaca: "nessa nova
arquitetura institucional tem-se, portanto, que o cidadão de direitos se torna cidadão-cliente,
consumidor de serviços de organizações, cujo comportamento se pauta por uma perspectiva
empresarial, com a apresentação de resultados". A contribuição da autora elucida como passa
a ser engendrada a relação; não mais de sujeito de direitos, mas de consumidor; na arquitetura
globalizada da agenda neoliberal.
O neoliberalismo tem se alastrado gradativamente no mundo desde os anos 70 e de
maneira também gradativa se sobrepôs aos interesses sociais coletivos instaurados com ardor.
Com base nas crises econômicas, contagiou os países, por meio de um discurso ideológico
cunhado como: a saída econômica, transformando-se num modelo político de governo
conservador, onde os interesses atendem as necessidades do livre mercado.
Os neoliberais propõem, nos períodos de crise, a extinção das medidas
sociais e a volta ao mercado de trabalho, sem proteção do Estado, e isto
justamente num momento em que os trabalhadores estão mais vulneráveis
pela desmobilização decorrente do desemprego e da procura de emprego.
(FALEIROS, 1986, p. 79)
A não intervenção estatal multiplica a condição de vulnerabilidade [aqui entendida

como o "aprofundamento da desigualdade com a ampliação da competição e com a redução
ou eliminação de regulamentações e do papel do Estado, assim como através da abertura
econômica para a livre circulação do capital" (FALEIROS, 1999, p. 157)] das classes

subalternas, haja vista que o trato a ser dado passa pelo crivo dos interesses de mercado,
condizentes com o potencial de consumo, os grupos de risco ou mesmo a
caridade/solidariedade - condições que se contrapõem a concepção do Estado de fato público
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e representante do coletivo, excluindo sua função reguladora e democrática. Com o
neoliberalismo, se impõe um projeto político baseado no clientelismo, reforçando a
desigualdade entre as classes sociais, e a construção ideológica atua no sentido de
estigmatizar aquelas pessoas fora dos eixos consumistas, o que as deixa mais vulneráveis aos
ditames mercadológicos, justamente por não possuírem no Estado a representação não só de
suas necessidades, mas sobremaneira de seus direitos. Petras afirma que a ofensiva neoliberal
representa:
1...1 uma tentativa de abolir cinqüenta anos de avanços sociais e restabelecer
as condições socioeconômicas vigentes antes do advento de governos
populistas, social-democratas e outros regimes de esquerda. As
transformações resultantes da aplicação do neoliberalismo (privatização,
'ajuste estrutural', livre comércio, desregulamentação) produzem um
impacto sobre todos os aspectos das relações sociais, econômicas, políticas,
culturais e pessoais. Neste sentido, o neoliberalismo representa uma
profunda contra-revolução que modifica não apenas a macroeconomia,
como também afeta as relações pessoais nos planos individual, familiar e
comunitário. (PETRAS, 1999 apud ALVIM, 2004, p. 103)
No Brasil, em meados da década de 80 já perdurara nuances neoliberais. Mas foi a
partir do início da década de 90, com o governo Collor que os reflexos tiveram de fato
incremento. No caso das políticas sociais, gradativamente houve a transferência das
responsabilidades para o eixo do terceiro setor, a serem executadas sob a responsabilização da
sociedade civil. E, no governo de Fernando Henrique Cardoso se intensificou a agenda
neoliberal que perpassou desde a privatização de grandes empresas estatais até as reformas
constitucionais, como exemplo, a própria reforma da previdência em 1998.
As conseqüências do ajuste neoliberal para as políticas sociais são
profundas, pois o aumento generalizado do desemprego leva a população ao
empobrecimento e ao aumento da demanda por serviços sociais públicos.
Por outro lado, o Estado vem sistematicamente cortando gastos,
flexibilizando direitos, privatizando e terceirizando serviços sociais básicos.
Nesse sentido, a visão neoliberal para as políticas sociais centram-se no
trinômio: privatização, focalização e descentralização. (OLIVEIRA, 2008, p.
118-119)
Com tal orientação, as políticas sociais, novamente são deflagradas como

meritocráticas e focalizadas, aceitando as desigualdades entre os homens, entretanto, não só
isso, se replica o estigma de inferioridade e ineficiência. As propostas são insuficientes,
frágeis, inconsistentes e descontinuas no sentido de alterar o quadro social. O que permite
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inferir o perfil fragmentado das políticas sociais e reprodutoras da pobreza visto não promover
a repartição da riqueza socialmente produzida. Demo salienta que a focalização visa

[...] antes de tudo, poupar recursos em favor do mercado (daí a noção de

neoliberalismo, no sentido de resgatar a principalidade do mercado como
regulador da sociedade), não propriamente 'resolver' ou pelo menos
confrontar-se com a questão social. Nesta rota degenerou tipicamente na
"coisa pobre para pobre", como são hoje praticamente todas as políticas
sociais que se dizem universais em capitalismos periféricos [...] (DEMO,
2003,p. 101)

Conforme estudo divulgado em 2004 pelo Centro Internacional de Pobreza, órgão
ligado ao PNUD, o Brasil tinha naquele ano 24,3 milhões de brasileiros vivendo abaixo da
linha da pobreza24 , isto é, com renda inferior a um (01) Dólar por dia. Não são raras as
estatísticas vinculadas na mídia acerca da problemática advinda das facetas da questão social.
Ao transitar pelos indicadores de violência urbana, fome, educação de péssima qualidade,
atendimento público de saúde deficitário etc. parece-nos óbvio a urgência de medidas
enérgicas no enfrentamento dessa situação. Entendendo o Estado como o responsável e agente
que deve ser regulador desta disjunção estrutural, faz-se necessário resgatar a
governabilidade, para daí sim restituir a cidadania a milhões de pessoas marginalizadas e
distanciadas das dimensões econômico, social, político e cultural.
Tecer considerações que reverta a lógica posta, perpassa fundamentalmente a
mobilização da sociedade civil para que o Estado retome suas funções precípuas, ao tempo
que se desvincule da atuação a qual na contemporaneidade está resumido: de atender aos
interesses mercadológicos. Com isso, de início devemos ousar na efetiva implementação dos
direitos constitucionais, enquanto se horizontaliza e descentraliza o poder político e
econômico em prol da equalização social.
Mediante os argumentos elencados até então, versaremos de compreender como as
políticas sociais podem ser potencializadas em favor de seus usuários, a partir do controle
social feito pela sociedade civil. Partindo do pressuposto básico; no caso da realidade
brasileira, as garantias de espaços de participação social inerentes à Constituição Federal de
1988.

24 Informação obtida na página virtual do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior
(ANDES).
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1.5 POLÍTICAS SOCIAIS E CONTROLE SOCIAL

1.5.1 O controle social como processo democrático

As múltiplas facetas da questão social - aprofundadas na contemporaneidade pela
ampliação dos hiatos sociais e decorrente da exploração das classes subalternas, exige que
seja estancado o ritmo voraz de desresponsabilização do Estado e conseqüente culpabilização
da sociedade pela satisfação das demandas do cotidiano. A corrente neoliberal que alicerçou o
desmantelamento dos pressupostos do Welfare State, enquanto estabelece as reformas sociais,
privatiza direitos e filantropiza os serviços de proteção. Reverter essa deteriorização
paradigmática das políticas sociais; engendrada nos discursos cíclicos do capitalismo;
demanda rigorosa reestruturação do Estado.
Para que nos aproximemos da definição do escopo de ação de uma política social, isto
é, se universal ou focalizada, é preciso entender a discussão travada em torno da orientação do
seu foco, e consequentemente, redefinir os formatos de implementação, em especial nos
núcleos estratégicos de enfrentamento a pobreza 25 , da efetiva participação da sociedade civil e
em detrimento, os mecanismos de controle social exercidos.
Em referência a crise do Estado de Bem Estar Social, um dos aspectos notórios para
tal, trata-se do descompasso da relação Estado e sociedade. O distinto tracejado que
enfraquece as referidas partes, influencia no Brasil certa restrição ideológica, quanto a sua
combinação. A esse respeito, Garcia (2006) infere:
Em praticamente todas as análises acerca da chamada "ofensiva neoliberal",
o debate sobre focalização aparece como evidência da retração do Estado.
Em um país que lamenta a perda do que não desfrutou plenamente, a
focalização representa a inimiga da justiça social e, portanto, um retrocesso
na garantia da cidadania plena. Em relação às políticas universalistas, há
uma aposta na sua expansão e melhoria, já que no caso das políticas de saúde
e educação, embora universais, são de modo geral, precárias e, por isso,
acabam sendo direcionadas aos pobres. (GARCIA, 2006, p. 16)

25

Pobreza é destituição, marginalidade e desproteção. Destituição dos meios de sobrevivência física;
marginalização do usufruto dos benefícios do progresso e no acesso às oportunidades de emprego e consumo;
desproteção por falta de amparo público adequado e inoperância dos direitos básicos de cidadania, que incluem
garantias à vida e ao bem-estar. (ABRANCHES, 1989, p. 16)
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Na tentativa de aproximar o eixo do Estado com o da Sociedade Civil, cabe-nos
ultrapassar o entendimento que a govemabilidade de uma sociedade depende apenas de
governo, incumbidos de reger a vontade coletiva. É-nos requerido, medidas estruturais
destinadas a capacitar a sociedade para a gestão de uma nova governabilidade que por sua
vez, suponha-se, se distanciaria de fenômenos como a corrupção e o nepotismo. No contexto
ora proposto de gestão e implementação das políticas sociais, entendemos que o
fortalecimento da participação da sociedade civil, é viés da assunção do exercício do controle
social. Participação que compreende deveres e responsabilidades específicas, permeados pela
ampla discussão com atores sociais e políticos abertos a coletividade.
Através da participação, as pessoas,
[...] passam a constituir-se novos atores sociais e políticos, que não só lutam
por políticas públicas que os atendam, mas por serem reconhecidos como
sujeito, na construção e efetivação de direitos e de uma cultura política de
respeito às liberdades, à equidade social, à transparência das ações do
Estado. (TEIXEIRA, 2001, p. 24)

Inicialmente cabe expor que a expressão "controle social" é ambígua, que adquire
diferente escopo a partir da concepção de Estado empreendida. Conforme Correia (2002),
duas concepções básicas precisam ser entendidas:

A primeira é que entende controle social corno controle do Estado sobre a
sociedade. Nesta concepção, o Estado controla a sociedade em favor dos
interesses da classe dominante [...] A segunda concepção entende controle
social como controle da sociedade sobre as ações do Estado. Nesta, a
sociedade tem possibilidades de controlar as ações do Estado em favor das
classes subalternas. (CORREIA, 2002, p. 120-121)

A existência do controle social é decorrente da participação popular e do seu
engajamento cívico - onde "figura uma nova forma de relações entre Estado e sociedade civil
sob os princípios da igualdade e da liberdade e com o engajamento dos cidadãos nos assuntos
coletivos e o exercício de um papel político mais atuante" (XAVIER, 2005, p. 11),
objetivando a concretização de espaços participativos pelos cidadãos, no intuito de exercer
influências sobre as decisões públicas e no controle do poder exercido pelo Estado.
Entretanto, este movimento só é possível quando perdura a democracia. É somente possível
num status democrático permitir o imbricamento da sociedade civil e Estado, pois ao
contrário, no regime ditatorial, por exemplo, apenas algumas pessoas elaboram as diretrizes a
serem seguidas por toda uma nação, sem sequer importar-se com as demandas do seu povo,
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ou mesmo se suas determinações as contemplam. Ou seja, a participação é um primordial
componente democrático, por tornar íntima a relação do Estado com os seus cidadãos e por
fazer o controle sobre a coisa pública, bem como as direções postuladas.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988, incorporou, mediante pressão dos
movimentos sociais, preceitos que garantem o controle por parte da sociedade e sua efetiva
participação nos processos deliberativos. Persistem dificuldades de implementação destes
canais, no entanto, se reconhece a CF de 1988 como marco inaugural de outra concepção de
democracia até então regente.

1.5.2 Simbolismos da Constituição Federal de 1988 — participação e controle social

Como já abordado, o Brasil não chegou a ter um claro e definido Estado de Bem Estar
Social, entretanto, a promulgação da Constituição Federal de 1988, pelas propostas que
congrega, absorveu o signo do Welfare State. Tal consideração decorre do reconhecimento
dos direitos humanos serem de natureza inalienáveis, em pauta já na Declaração Universal
dos Direitos Humanos 26 e por demarcar espaços democráticos, onde a sociedade pudesse
efetivamente participar. Neste momento o Estado assume crucial determinante que Santos
chama de "democratizar a democracia". (SANTOS, 2002 apud XAVIER 2005, p. 11)
A promulgação da Constituição Cidadã de 1988 significou o estabelecimento das
diretrizes de um Estado atuante em prol do conjunto de seus cidadãos, tentando se distanciar
da herança histórica de exclusão, submissão, escravatura e miserabilidade. Agora, em tese,
regulados estavam os direitos a seguridade social, mediante ação conjunta entre o próprio
Estado e a sociedade, conforme constante nos Artigos 194 e 195 da CF/88. Calcada no tripé
da Saúde, Previdência e Assistência, a seguridade social, bem como o conjunto, representou o
estabelecimento de direitos, arduamente pleiteados pela sociedade - de modo plural os
movimentos sociais.
A constituição de 1988 introduz modificações no cenário brasileiro, uma vez
que se incorporou pleitos dos movimentos sociais que se desenvolveram
naquela conjuntura. Em algumas partes do trabalho, ficam evidentes dos

26 Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela resolução 217 A (III)
da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
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desdobramentos da mesma no contexto em que as experiências dos
conselhos paritários. (BREDEMEIER, 2003, p. 86)

O entendimento da CF/88 como Cidadã, advém da mobilização de várias instâncias da
sociedade organizadas nos momentos pré-constituinte, ambientes que propiciaram a
demarcação de espaços ímpares, onde inclui-se desde práticas puramente colonialistas, até a
cerceação provocada pela Ditadura Militar, vigente no país durante 20 anos (1964-1984).
Inclusive, foi perante a latente necessidade de retomada da democracia, que os movimentos
sociais, sindicatos, representações estudantis, dentre outras, pressionaram para que o controle
do Estado fosse feito por civis, conquanto se impulsionava a redefinição de uma nova agenda
democrática.
Contudo, se entendia que perante nosso perfil histórico, não bastaria apenas ter
registrada e reconhecida a governabilidade com a população, haja vista que antes mesmo de
ser proclamada, a CF/88 já sofria retaliações das elites, que consideravam ameaçadora a
regulação dos direitos sociais, para seu status de controle social. Esquema que agora passaria
a ser norteado por outra concepção - aquela que concebe a sociedade controlando as ações
deste Estado, tornando-o de fato representativo da coletividade. A esse respeito Bravo
assinala que:
Historicamente, a categoria controle social foi entendida apenas como
controle do Estado ou do empresariado sobre as massas. É nessa acepção que
quase sempre o controle social é usado na sociologia clássica, ou seja, no seu
sentido coercitivo sobre a população. Entretanto, o sentido de controle social
inscrito na constituição é o da participação da população no sentido de
elaborar, implementar e fiscalizar as políticas sociais. (BRAVO, 2006. p. 83)

O âmago pela retomada da democracia não pudera limitar-se ao momentâneo
otimismo de algo distante de ser uma revolução. Era preciso frisar que a sociedade precisa
estar equânime ao Estado, ainda mais quando tínhamos a pulsante difusão internacional do
ideal burguês denominado neoliberalismo. Em outras palavras, para fazer valer a concepção
de um modelo de Estado público, precisávamos garantir o imbricamento da sociedade civil
para além da participação passiva. A necessidade maior consistia em ter legitimados espaços

de gestão, fiscalização e avaliação das políticas públicas, no intuito de garantir a
direcionalidade dos investimentos.
Para que o controle social exista de fato é necessário controlar os recursos,
pois é na alocação destes que se define a referida política, principalmente
numa conjuntura em que o fundo público brasileiro vem sendo utilizado cada
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vez mais, para favorecer os interesses da classe dominante por meio da
acumulação do capital, em detrimento do financiamento de serviços
públicos, interesses das classes subalternas. (CORREIA, 2000 apud
CORREIA, 2002 p. 127)

Possivelmente o maior simbolismo de controle social diferido na CF/88 se reporta aos
Conselhos Gestores de Políticas Públicas. Espaços de participação aberta com franca
democracia deliberativa. Segundo Lüchmann (2002) a democracia deliberativa constitui-se
como um modelo ou ideal de justificação do exercício do poder político pautado no debate
público entre cidadãos livres e em condições iguais de participação. Diferente da democracia
representativa, caracterizada por conferir a legitimidade do processo decisório ao resultado
eleitoral, a democracia deliberativa advoga que a legitimidade das decisões políticas advém de
processos de discussão que, orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da
igualdade participativa, da autonomia e do bem-comum, conferem um reordenamento na
lógica de poder tradicional.
Os Conselhos caracterizam-se pela paridade entre a sociedade com o governo. Apesar
de não serem raros os momentos que estes espaços se tornam arenas de disputa em defesa de
interesses particularistas. Outras formas coadjuvantes são os comitês gestores, os fóruns
populares, os planos diretores participativos, as assembléias públicas e comissões populares.
Todavia, certas repercussões do controle social precisam ser aprofundadas, como a aplicação
das verbas e ações do poder público. Cabe-nos incorporar que o público não está estritamente
vinculado como sendo do governo, e superar esta lógica contempla entender o público como
direito de todos, como espaço de participação. Acerca disto, Correia (2000, p. 129) pontua
que "o controle social só se concretiza se houver um controle sobre o fundo público, de outra
forma, ele é apenas formal".
Aprofundando o estágio idealizado do controle social, entendemos como importante
delinear um espectro que permita empossar as vontades, demandas e interesses da sociedade,
assim, criando uma agenda contraposta aos acordos eletistas desvinculados do comportamento
honesto, voltado ao compromisso com a democracia demarcada por meio do voto coletivo.
Apesar de não ser possível deixar de considerar o fato do Brasil ser um país de urbanização
tardia, que está engatinhando na formação de uma cultura participativa que em outros países
já ocorre há mais tempo.
Em sintonia com a Constituição Cidadã, assinalamos ainda que se deve assumir a
descentralização como processo político e administrativo. O que demanda a abertura de
diálogo, isto é, fazer-se entender para a população, além do intercâmbio direto com as
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comunidades, o que significa deixar a "neutralidade" de gabinetes prolissionalizados — com
isso pretendemos sugerir a construção de agendas de compromisso direto com o público-alvo.
Porém, o problema está acobertado — trata-se das reais estruturas do sistema produtivo,
que por meio de sua farsa intermitente, inibe que a cidadania se poste acima do mercado.
Corroborando para que a sociedade civil mantenha-se distante, ou pelo menos reforça os
exercícios burocráticos, de implementação do controle social. As retaliações são
compreendidas, visto que a cidadania é exponencializada pela democracia, cujo viés principal
é o controle e direcionamento das ações/ políticas do Estado, pela sociedade. Correia em sua
obra, através de profícua pesquisa, confirma-nos este entendimento.

Elizabeth Barros (1992:15) conceitua controle social como a "capacidade
que a sociedade tem de influir sobre a gestão pública com o objetivo de banir
as práticas fisiológicas e clientelísticas que conduziram à privatização da
ação estatal no Brasil". Na mesma direção, Lúcia Silva (1992:4) afirma que
o controle social que se deseja é a "permanente prestação de contas dos
gastos públicos à sociedade e o envolvimento desta, de forma sistemática, e
não apenas conjuntural, com o trato da administração de bens e serviços
públicos". (CORREIA, 2000, p. 54)

Sem perder de vista a íntima relação da democracia com a soberania popular,
remetemo-nos com cautela aprofundar a promessa contida na CF/88 de estender as políticas
sociais, para enfrentar as desigualdades. Haja vista que é necessário descentralizar o poder,
fazendo os direitos sociais serem efetivados onde o cidadão está. O que corresponde ao
controle social, até mesmo por propiciar a participação popular, ocorrer de forma pulverizada.
Dowbor (1998, p. 43) constata que "transferir a cidadania para níveis cada vez mais amplos e
cada vez mais distantes do cidadão é transferir o poder significativo para mega-estruturas
multinacionais, enquanto se dilui a cidadania no anonimato".
Com relação à descentralização do poder federal e da democratização das
políticas públicas, importantes dispositivos foram definidos no sentido da
criação de um novo pacto federativo, sendo o município reconhecido como
ente autônomo da federação, transferindo-se para o âmbito local novas
competências e recursos públicos capazes de fortalecer o controle social e a
participação da sociedade civil nas decisões políticas. (BRAVO, 2002, p.
44)

Em razão de apontarmos a democracia como o acesso primordial para o exercício da
cidadania — a qual concebe o cidadão mais que um portador de direitos, mas que também deve
cumprir com seus deveres; compreendidos inclusive o de interventor nas políticas. "Numa
gestão democrática, é atribuição da sociedade civil intervir na definição de políticas e na
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fiscalização de ações governamentais. Portanto, cabe a ela o exercício do controle social".
(CAMPOS, 2006, p. 111) É calcado nesse novo arranjo institucional e federativo que a
Constituição Cidadã "criou espaços para a participação popular, podendo concretizar
demandas das minorias, como também comprometeu-se com a descentralização tributária, o
que favoreceu um novo federalismo em nosso país". (BREDEMEIER, 2003, p. 86)
Partindo dos pressupostos até aqui levantados, preponderantemente da simbiose entre
as políticas sociais e o controle social é que nos esforçaremos para aprofundar o entendimento
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), de abrangência nacional, lançado pelo
governo de Luis Inácio Lula da Silva, em 2007. Salienta-se o empenho em analisar as
propostas desse Programa, que dentre suas ações temos aquelas contemplativas das políticas
sociais. Também avaliar-se-á a forma de gestão do PAC em sua fase de implementação, mais
precisamente do Projeto do Maciço do Morro da Cruz de Florianópolis/SC, bem como de que
forma o controle social vem ocorrendo e quais os canais de participação popular instalados.

46

2 0 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC)

Nesta seção, pretendemos trazer elementos fundamentais acerca da conjuntura
nacional, calcadas em comparativo entre a postura adotada pelo governo de Fernando
Henrique Cardoso (FHC) e as principais propostas transcorridas no mandato de Luis Inácio
Lula da Silva, cujo enfoque dar-se-á nos avanços conquistados no tocante as políticas sociais
ou medidas que influenciam nestas. Em evidência, traremos subsídios para compreender o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), partindo do cenário nacional, perpassando as
propostas e eixos centrais, até chegarmos ao recorte ora proposto: O Projeto do Maciço do
Morro da Cruz de Florianópolis.

2.1 CONJUNTURA POLÍTICA E ECONÔMICA NACIONAL

Em meio às incertezas financeiras que assolavam; majoritariamente as classes média e
alta; é que foi lançado o Plano Real, por Fernando Henrique Cardoso, enquanto ainda
Ministro da Fazenda do Governo de Itamar Franco. Utilizando-se do efeito promovido pelo
Real - que por hora valorizou a moeda brasileira em relação ao dólar e, calcado em propostas
de estabilidade e geração de empregos é que iniciava em 1995 a "era FHC".
Dos compromissos e promessas com as quais, em 1994, Fernando Henrique
Cardoso se elegeu para o primeiro mandato - desenvolvimento, justiça
social, emprego, educação e segurança -, nenhum chegou a ser propriamente
cumprido. Ao lado da expansão da pobreza e da opção pela estabilidade em
detrimento do crescimento econômico [...]. Além do mais, em seu derradeiro
ano de governo (2002), assistiu ao aparecimento dos piores índices de
desemprego dos últimos vinte anos, com a formação da segunda maior
população de desempregados do mundo: 11,454 milhões de pessoas.
(NOGUEIRA, 2003, p. 11)
Caracterizado pelo esforço em empreender as diretrizes da agenda neoliberal, FHC

promoveu reformas constitucionais (a exemplo a reforma da Previdência em 1998), privatizou
grandes empresas públicas, como a Vale do Rio Doce e, disseminou o "Comunidade
Solidária", que apregoava o voluntariado, contando inclusive com o forte apelo da mídia. Não
se trata de condenar o período, por sinal bastante longo, de FHC a frente da nação. Entretanto,
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o espaço aberto aos organismos internacionais rompera com os preceitos constitucionais de
88, além do agravamento da questão social. Situação ainda mais relevante se considerarmos a
natureza transversal a várias políticas sociais de diversas áreas, sendo absolutamente
insuficientes seu planejamento e sua gestão, dadas de forma isolada do conjunto das ações
sociais públicas.
[...] o governo de Fernando Henrique Cardoso, ao se estruturar sobre uma
coalizão de centro-direita e fazer escolhas de natureza dominantemente
adaptativa, ficou com poucas condições de enveredar por um caminho de
efetivo combate à pobreza. Assumiu com muita rapidez, e sem maior
distanciamento crítico, todas as propostas de ajuste neoliberal concebidas
pelas agências internacionais e pelo assim chamado "pensamento único".
(NOGUEIRA, 2003, p. 9-10)

2.2 PERFIL DO GOVERNO LULA - PRINCIPAIS PROPOSTAS E POSTURAS

"A maioria da sociedade brasileira votou pela adoção de outro modelo econômico e
social, capaz se assegurar a retomada do crescimento, do desenvolvimento econômico com
geração de emprego e distribuição de renda." (...) (Lula - Discurso da vitória - 28 de outubro
de 2002 apud LESBAUPIN, 2004, p. 12)
Eleito em 2002, com 62% dos votos, no segundo turno das eleições presidenciais
diretas do país, Lula chega ao comando da nação após mais de 20 anos da fundação do
Partido dos Trabalhadores (PT) e de três candidaturas perdidas. A vitória sobre seu
adversário, José Serra (38%) - "candidato preferencial das elites" (LESBAUPIN, 2004, p. 12)
significara, principalmente a classe trabalhadora, a ascensão não só de um líder de esquerda,
mas a esperança de iniciar uma nova etapa no Brasil, voltado não só aos segmentos
historicamente hegemônicos.
Impulsionado pela vitória em 26 das 27 unidades federativas do Brasil (Lula só perdeu
em Alagoas, região Nordeste), os desafios postos ao novo governo não foram poucos,
principalmente por ser necessário frear o desmonte das políticas sociais; estimulado na gestão
de FHC; visto Lula ter como um dos eixos norteadores a distribuição de renda.
Não nos propomos aqui a aprofundar os indicadores da gestão de Luis Inácio Lula da
Silva, tampouco, contrastar posições que aprovam seu modelo de governo; também voltado
ao superávit primário; daqueles que crêem no distanciamento do ideal socialista do candidato,
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pois ele estaria dando continuidade a matriz neoliberal - apesar de que, cabe mencionar, os rearranjos dentro do próprio PT, quando se aprovou coligação com o Partido Liberal (PL), que
colocava como vice-presidente o empresário José de Alencar. Pretendemos sim, empreender
esforços para promover análise do amadurecimento das políticas sociais gestadas no mandato
de Lula, sejam elas de caráter emergencial, como o Fome Zero, até o PAC - que assume
escopo 'enquanto proposta' de uma política pública sustentável, com enfoque às áreas:
econômica, política e social.
Ao ser reconduzido à presidência da república em 2006, Lula em seu Programa de
Governo afirmava que "estão construídas condições objetivas para um maior crescimento com
juros mais baixos, aumento dos investimentos e intensificação das políticas sociais,
preservando o equilíbrio macroeconômico". (PROGRAMA DE GOVERNO, 2006, p. 6-7).
Conectada com esta proposta, o atual Ministro da Fazenda, Guido Mantega interpõe:

De 2004 a 2006, crescemos a uma média anual de 4,1%. Em 2007, o
crescimento da economia brasileira deverá ser igual ou superior a 4,5%. A
partir de 2008, teremos condições para alcançar o crescimento em tomo de
5%. Dessa maneira, acredito, conseguiremos pôr o Brasil na rota do
crescimento sustentável para os próximos anos. (MANTEGA, 2007, p.42)

Interagindo com o cenário apontado, sela-se a provocação de construir um novo pacto
social; sinalizado nas campanhas políticas; na tentativa de superar os sérios problemas que
assolam com maior fervor as classes subalternizadas. Compartilhamos com a explanação de
Demo (1996) acerca do elo que perpassa a política social e econômica. Segundo ele a política
social
[...1 não se dissocia da infra-estrutura econômica, porquanto o crescimento,
por mais que seja instrumento, é instrumento indispensável; [...1 no fundo,
são as mesmas as metas da política econômica e social, ou seja, a construção
participativa de uma sociedade majoritariamente desejada; [...] (DEMO,
1996, p. 16-17)

2.3 O QUE É O PAC?

É no cenário brevemente contextualizado, que em 22 de janeiro de 2007, o governo
Lula lançou o Programa de Aceleração do Crescimento. Tal proposta, difundida em território
nacional, propõe a interface entre os indicadores econômicos positivos do país (a serem
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mantidos e ampliados com as obras do PAC), combinados com distribuição de renda e
inclusão de brasileiros no mercado formal de trabalho. Assim, objetiva o crescimento
acelerado da economia, mas sem perder de vista sua sustentabilidade e estabilidade, bem
como um crescimento com distribuição de renda.
A expansão do investimento em infra-estrutura é condição para aceleração
do desenvolvimento sustentável, com a eliminação dos gargalos para o
crescimento da economia; aumento de produtividade e, superação dos
desequilíbrios regionais e das desigualdades sociais. (PAC IMPRENSA,
200'7,p. 15)
O Ministério das Cidades, por meio da Resolução Recomendada n°34, de 1'de Março

de 2007, dentre outras pontuações, apresenta:
[...] o PAC é uma oportunidade ímpar para um novo ciclo de
desenvolvimento para o país, implementando os planos diretores
participativos e integrando as políticas publicas setoriais em cada região e
que para potencializar os aspectos positivos e evitar o crescimento urbano
desordenado, assim como promover a recuperação sócio-ambiental das
cidades que crescem de forma desequilibrada, é necessária urna grande
mobilização da sociedade para que cidades e regiões se preparem e
fortaleçam o processo de planejamento e gestão participativos consolidando
os mecanismos de controle social e respeitando as diretrizes estabelecidas
nas conferências municipais e demais espaços de pactuação sócio-territorial
[...] (RESOLUÇÃO RECOMENDADA N°34,2007, p. 2-3)
Já o presidente Lula, em uma das primeiras manifestações a respeito do PAC,
manifesta-se da seguinte maneira:
A minha intenção é estimular todos os setores do país a participarem deste
esforço de aceleração do crescimento, pois uma tarefa dessas não pode ser
unia atitude isolada de um governo - mas de toda a sociedade. Um governo
pode tomar a iniciativa, pode criar os meios, mas para que qualquer projeto
amplo tenha sucesso é preciso o engajamento de todos. (PAC IMPRENSA,
2007,p. 1)

Conforme a explanação de Lula há certa combinação de características, circunscritas
em dois pólos que podem ser antagônicos nessa atitude descentralizada de gestão do PAC. A
primeira corresponde a responsabilização da sociedade; dada por si só, sem aparatos que
permitam-lhe assumir a condução proeminente dessa política. Já a segunda, ao incorporar os
preceitos pluralistas da sociedade, concede legitimidade para o amadurecimento do controle
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social sobre as políticas sociais, onde o Estado, não se ausentaria, mas atuasse como ente
regulador.

2.4 EIXOS DE INTERVENÇÃO

De acordo com os dados constantes na página oficial do Programa de Aceleração do
Crescimento (www.brasil.gov.br/pac), em todo Brasil, o PAC vai aplicar em quatro anos, um
total de investimentos na ordem de R$ 503,9 bilhões, concentrados em três grandes eixos:
Logística; Energética; Social e Urbana. Este valor está dividido em R$ 67,8 bilhões do
orçamento do governo central e R$ 436 bilhões provenientes das estatais federais e do setor
privado. O conjunto de investimentos está organizado da seguinte forma: logística (rodovias,
ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias); energética (geração e transmissão de energia
elétrica, petróleo, gás natural e combustíveis renováveis); e infra-estrutura social e urbana
(saneamento, habitação, transporte urbano, Luz para Todos 27 e recursos hídricos). Sendo neste
último eixo, que está circunscrito o Projeto do Maciço do Morro da Cruz, sobre o qual,
pretendemos inquirir a efetivação dos investimentos, o controle social na execução desta
política, além do enfoque no trabalho técnico do profissional de serviço social na
concretização/otimização dos resultados.
Para visualização de como os investimentos estão distribuídos nos eixos listados, bem
como as regiões do país aos quais se destinam, apresentamos o quadro a seguir, constante na
proposta oficial do Programa.

27 O "Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para Todos" foi criado
em 2004, pelo Governo Federal, com o objetivo de levar energia elétrica para a população do meio rural.
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Quadro 1: Macro-Ações do PAC e Investimentos Por Região

R$ bilhões

REGIÃO
Norte

SOCIAL E
11
ENERGÉTICA
"1 URBANA

11/
LOGiSTICA

6,3

i

TOTAL

32,7

11,9

50,9

80,4

Nordeste

7,4 4

29,3

43,7 .,,,i'

Sudeste

7,9

80,8

41,8 i

130,5

Sul

4,5

18,7

14,3

37,5

Centro-Oeste

3,8

11,6

8,7

24,1

Nacional

28,4

-1-01,7

50,4

180,5

TOTAL

58,3

, 274,8

170,8

_ .

503,9

FONTE: Programa de Aceleração do Crescimento, 2007, www.brasil.gov.br/pac

Conforme evidenciado, o montante final de R$ 503,9 bilhões está distribuído, nos
eixos de Logística (R$ 58,3 bi); Energética (274,8 bi) e Social e Urbana (R$ 170,8 bi). Deste
universo de investimentos faremos o recorte do eixo "Social e Urbana" - referente ao objeto
de estudo ora proposto.
Assim sendo, apresentamos a previsão de investimentos nas áreas: Luz para Todos,
Saneamento, Habitação, Metrôs e Recursos Hídricos; observando-se o período de execução,
compreendido entre 2007 e 2010.
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Quadro 2: Áreas de Investimento da Macro-Ação Social e Urbana

PREVISAO DE INVESTIMENTO CONSOLIDADO

ÁREA

RS bilhões

INVESTIMENTO
2007
2008-2010 TOTAL

Luz para Todos

4,3

4,4

8,7

Saneartião'

8,8

31,2

40,0

Habitação

27,5

Metrôs

0,7

2j

3,1

Recursos Hídricos

2,3

4Y4

12,7

43,6

127,2

ne0,8

TOTAL

'--"'

78

106,3

4frit

FONTE: Programa de Aceleração do Crescimento, 2007, www.brasil.gov.br/pac

Deste universo de 170,8 bilhões para 'Social e Urbana', o Estado de Santa Catarina
receberá investimentos na ordem dos R$ 533,7 milhões, com previsão de beneficiar
diretamente 1,2 milhões de pessoas. O que significa mais de 20% da população do Estado28.

Quadro 3: Retrato dos Investimentos já pactuados em Santa Catarina

ORIGEM DOS RECURSOS
FINANCIAMENTOS FEDERAIS
ORÇAMENTO DA UNIÃO

INVESTIMENTO FEDERAL TOTAL
CONTRAPARTIDA ESTADO
CONTRAPARTIDA MUNICIPIOS

TOTAL

RS MILHÕES
328,5
123,0

°á
62%
23%

451,5 85%
32,1
50,2

6%
9%

533,7 100%

FONTE: Programa de Aceleração do Crescimento — Relatório Estadual, 2007, www.brasil.gov.br/pac

2( Segundo o IBGE, em 2007 a população estimada de Santa Catarina era de 5.866.252 pessoas.
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No que tange a composição dos investimentos previstos para o Projeto do Maciço do
Morro da Cruz de Florianópolis, exibimos a composição das fontes de investimentos,
advindos de quatro fontes égides, totalizando R$ 47,4 milhões, sendo que o município entra
com a contrapartida de R$ 13,6 milhões — recursos oriundos das fontes de arrecadação do
município.

Quadro 4: Composição de Investimentos Projeto Maciço

URBÁNI1AÇA0 DE FAVELAS

1

INVESTIMENTO

ORÇAMENTO

INVESTIMENTO

FINANCIAMENTO

PROJETO
FEDERAL

Maciço do Morro da Cruz

R$ milhoes

1

33,9

CONTRAPARTIDA
TOTAL

UNIA°

25,0

8.9

13,6

47,4

FONTE: Programa de Aceleração do Crescimento — Relatório Estadual, 2007, www.brasil.gov .bripac

Considerando as informações traçadas, nos aprofundaremos no objeto de pesquisa.
Para tanto, far-se-á, num primeiro momento, a contextualização da capital catarinense e, na
seqüência, esboçaremos dados relativos ao Maciço do Morro da Cruz e os principais
determinantes da intervenção do PAC.

2.5 FLORIANÓPOLIS E SUA RELAÇÃO COM O MACIÇO DO MORRO DA CRUZ

2.5.1 Contextualização de Florianópolis

Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina está localizada na Ilha de Santa
Catarina, uma extensão territorial de 433 km 2, com população aproximada de 370 mil
habitantes. A cidade está entre as mais visitadas do país (de acordo com o Órgão Oficial de
Turismo do Estado de Santa Catarina (SANTUR), só durante a temporada de verão de 2008
foram mais de 775.000 turistas) e seu índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0, 875 é
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considerado bom, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/ PNUD 2000 29 . Devido suas
belas praias, natureza exuberante, adicionado à qualidade de vida, marketing nacional e
internacional, a cidade cresceu consideravelmente nas últimas décadas, atraindo um público
de alto poder aquisitivo, o que colocou Florianópolis entre as cidades com maior custo de vida
do país.
A grande procura por imóveis, numa ilha que possui Área de Preservação Permanente
(APP) de 42% 30 , gera tamanha especulação que torna-se cara para se viver. No entanto, o
merchandising em torno da "Ilha da Magia", codinome que lhe foi atribuído, também atrai
elevado contingente de pessoas (a maior parte do interior do próprio Estado) em busca de
postos de trabalho e melhor qualidade de vida. Essa população de baixa renda e normalmente
com pouca escolaridade, acuada pelos preços dos espaços legalizados, acaba quase sempre
sendo obrigada a fixar suas habitações nas regiões de periferia; espaços com incipiente infraestrutura e cravejada pela violência urbana - o que configura algumas facetas da questão
social.
Os limites e desafios, que as populações de baixa renda são submetidas, advêm,
conforme já assinalado na primeira seção, do modo de produção hegemônico - o capitalismo,
gerador de contingentes empobrecidos. Nesse contexto, Mattei (2004) pondera:
De uma maneira geral, pode-se caracterizar a pobreza como sendo resultado
de processos econômicos, políticos e sociais que se relacionam entre si e
que, muitas vezes, reforçam-se, exacerbando as condições de privação em
que os pobres se encontram. Assim, a escassez de bens, de trabalho e a falta
de acesso aos mercados de bens e serviços (saúde, educação, alimentação,
habitação e saneamento) mantêm as pessoas em um estado de pobreza
material que as impede de levar o tipo de vida considerado adequado por
todos. (MATTEI, 2004, p.64)

Em Florianópolis a partir da década de 60, assim como o restante do Brasil, ocorreu
vertiginosa migração do meio rural para os centros urbanos médios e grandes, sendo que hoje,
quase 80% da população nacional é urbana. "Provocado mais pela expulsão do campo do que
pela atração das cidades" (DAWBOR, 1998, p. 41) este movimento não se deu de modo
organizado, tampouco sustentável. A crescente urbanização obrigou e obriga parcelas
populacionais a ocupar espaços irregulares, sem condições mínimas de habitabilidade, além
de desprovidos de serviços e infra-estrutura. Espaços estes, identificados também por favelas.

29

Fonte: Confederação Nacional dos Municípios.

30

De acordo com a Fundação Municipal de Meio Ambiente (FLORAM).
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Estudo coordenado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF) demonstra o
crescimento vertiginoso das favelas no período de 1987 a 2004. Convém lembrar que
consideramos que a palavra "favelas", por vezes, estigmatiza as populações de baixa renda obrigadas a fixar residência nessas áreas, além de limitar suas identidades às facetas de
violência e miserabilidade, por exemplo. Para tanto, prefere-se adotar a terminologia
com unidades31.

Gráfico 2
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE FAVELAS EM
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FONTE: Prefeitura Municipal de Florianópolis (2006)

Um desses conglomerados é o Maciço do Morro da Cruz que possui área de 65,7
hectares - localizado na região central da capital catarinense, abrigando 16 comunidades com

31

A comunidade é o cotidiano dos indivíduos e grupos que partilham de condições sociais comuns e, face a elas,
organiza o seu ambiente de relações dentro de uma dinâmica própria [...] A substância da comunidade não está
no aspecto físico da área de moradia, mas no conjunto de relações e inter-relações, de poderes e contrapoderes
que se estruturam, tomando corno referência a infra-estrutura fisica e determinações na sua estrutura,
fundamentais da sociedade. A comunidade é, portanto, forma particular de expressão da própria sociedade como
tal, compreendê-la supõe compreender a sociedade global e mais os elementos de sua particularidade própria.
(SOUZA, 1987, p. 66-67)
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população estimada de 22.566 habitantes, distribuídas em 5.677 familias 32 . A imagem 1, feita
por satélite, permite-nos ter uma dimensão da área, sua localização central e a proximidade
com áreas nobres da capital.

Imagem 1: Imagem de Satélite

FONTE: Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA), 2007

A imagem 2, a seguir, permite visualizar parcialmente o Maciço do Morro da Cruz e
seu entorno. Nota-se o centro urbano da capital (a esquerda), bem como algumas das
comunidades que serão beneficiadas com o PAC, as quais se estendem das partes planas e
baixas ao longo do Morro, algumas atingindo seu cume. Também é possível verificar a
vegetação remanescente de mata atlântica, área abrangida pelo Parque do Maciço; onde há
proposta de criação do Parque, vislumbrando garantir a sustentabilidade do meio natural e das
comunidades.

32 Dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA).
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Imagem 2: Vista Aérea Parcial do Maciço do Morro da Cruz

FONTE: Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA), 2007

2.5.2 Caracterização do Maciço do Morro da Cruz

As comunidades do Maciço do Morro da Cruz formam o maior conglomerado de
população de baixa renda localizada em áreas irregulares de toda Florianópolis. Conforme
dados mais recentes (2006) do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres
(CEPED) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 25.940 pessoas ocupam essas
áreas.
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Gráfico 3
POPULAÇÃO DAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR POR REGIÃO
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FONTE: Prefeitura Municipal de Florianópolis (2006). Observa-se diferença do número de moradores do
Maciço catalogados pela PMF, em relação ao estudo do CEPED (2006), no entanto, este gráfico possibilita
comparativo com outras regiões da capital catarinense

O Maciço do Morro da Cruz abriga 16 comunidades, correspondente a 40% da
população localizada em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) do município. Conforme
o Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257 de 10 de Julho de 2001) as ZEIS são áreas delimitadas,
com regras específicas para a ocupação com habitação de interesse social. Estas devem ser
concebidas de forma a atender quantitativamente e qualitativamente ao déficit habitacional do
município. No Maciço, apresenta-se um cenário com alta densidade habitacional, degradação
ambiental e carência de infra-estrutura básica e de equipamentos sociais. Fatores agravados
pelo descaso da administração pública ao longo do tempo, aliado ao modelo societário
excludente. A esse respeito Buss et al. (2004, p. 2) comentam:
Sucessivas administrações públicas estabelecem ações pontuais de
propaganda ambiental ou assistencialista, mas se recusam a admitir, em
nome da preservação, a própria existência da população na área. A posição
do poder público explicita-se quando, em nome da institucionalidade,
considera como inexistente a ocupação local, atribuindo-se o poder de
proceder, assim, a uma triagem entre aqueles habitantes da cidade que
devem ou não ser reconhecidos como portadores de direitos.
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Pesquisa realizada em 2006 pelo CEPED revela que nas 16 comunidades, como
podemos verificar no quadro 5, foram diagnosticados casos muito graves com relação à
estrutura das edificações, principalmente no alto das encostas, onde dos entrevistados, 45%
moram em casas de madeira, em condições precárias, construídas com restos do material.
Somente a população na parte mais baixa da encosta é beneficiada com serviços de água e
rede de esgoto. No alto da encosta, o serviço de abastecimento de água potável e de esgoto é
muito precário ou inexistente.

Quadro 5: Infra-Estrutura das Comunidades

Comunidades
Morro da
Queimada
Morro do
Mocotó
Morro da
Mariquinha
Morro do TicoTico
Ângelo Laporta
Monte Serrat
Laudelina C.
Lemos
Jose Boiteux
Santa Clara
Morro do Céu
Morro do 25
Vila Santa
Vitória
Morro do
Horácio
Morro da
Penitenciária
Alto Caeira
Serrinha

24%

Domicilio
sem acesso a
rede de água
potável
42%

Domicilio
sem acesso a
rede de
esgoto
72%

26%

20%

36%

86%

25%

25%

45%

81%

13%

13%

13%

37%

8%
20%

13%
17%

22%
20%

25 %
39%
45%

40%
25%
25%
18%
20%

20%
14%
25%
20%
26%

18%
25%
12%
16%
26%

40%
50%
45%
60%
63%

16%

24%

12%

42%

15%

12%

33%

54%

29%
17%

44%
21%

48%
32%

69%
49%

Condições
Sanitárias
inadequadas
ou inexistentes
36%

Informalidade
no acesso e uso
energia elétrica

FONTE: SMHSA (2007) com base em Pesquisa do CEPED/ 2006

60

Possivelmente, a justificativa central para a instalação dessa população em áreas de
risco, com baixa ou nula infra-estrutura decorre do padrão aquisitivo baixo. Não permitindo
custear espaços legalizados, no caso de Florianópolis, localizados em sua maioria, nas partes
planas. Com base nos indicadores da tabela a seguir, infere-se pela renda média do chefe de
família, a inserção dessa população nos principais programas do governo federal, voltados a
transferência de renda.

Quadro 6: Dados Demográficos e Renda do Responsável Pela Família
Comunidades

População em
2004

Famílias

Morro da Queimada
Morro do Mocotó
Morro Mariquinha
Morro do Tico-Tico
Ângelo Laporta
Monte Serrat
Laudelina C.Lemos
Jose Boiteux
Santa Clara
Morro do Céu e ruas
Morro do 25
Vila Santa Vitória
Morro do Horácio
Morro da Penitenciária
Alto da Caeira
Serrinha
Total

1544
1507
898
863
66
1928
137
341
177
257
2600
1316
3592
2008
3332
2000
22.566

386
387
230
221
17
491
35
87
45
66
650
329
898
502
833
500
5.677

Renda
Responsável
Família (em
salários
mínimos)
2,87
Não informado
1,7
2,2
2,6
2,5
2,3
1,7
1,9
2,1
1,9
1,8
2,4
1,8
1,85
1,68

FONTE: SMHSA (2007) com base em Pesquisa do CEPED/ 2006
Adaptado por: Graciano Pedro Piacentini

Tal realidade exige, portanto, a implementação de políticas sociais orientadas a
superar os limitadores que as comunidades no Maciço estão subjugadas. Somam-se as
diferentes demandas entre as comunidades aos acentuados programas assistencialistas e
focalizados, desencadeados por interesses políticos. Necessita-se para dar conta da dívida
histórica com essa população, desenvolver aparatos especialmente voltados a ações
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comprometidas, assim, possibilitando redefinir os indicadores postulados. O que exige
investimentos massivos e, geridos juntamente com as comunidades, com vistas a evitar que
valores e projetos sejam empreendidos segundo vontades particularizadas.

2.6 O PROJETO DO MACIÇO

2.6.1 Breve explanação do volume das intervenções

Conforme a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, no PAC do
Maciço do Morro da Cruz, as obras incluem implantação de 26 mil metros de rede de esgoto e
outros 24 mil metros de rede de abastecimento de água. A rede de energia elétrica e
iluminação terão mais de 11 mil metros de extensão. Uma área de aproximadamente 55 mil
metros quadrados será pavimentada e cerca de 800 mil metros quadrados passarão por
processos de recuperação ambiental. Além das 438 habitações que serão construídas.
O projeto do PAC prevê também obras de proteção, contenção e estabilização do solo.
Atreladas estão as atividades de organização comunitária e educação sanitária e ambiental.
Também será implantado um Parque Urbano aberto ao público, inclusive com ações voltadas
à educação e recuperação ambiental, além de geração de trabalho e renda. Neste sentido, se
propõe capacitar a própria população local para realizar trilhas ecológicas com os turistas que
visitam a Ilha durante o ano todo.
Os projetos apresentados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, para executar as
obras do PAC no Maciço, contêm a seguinte previsão de investimentos e custos:
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Quadro 7: Projeção de Investimentos
DESCRIÇÃO

CUSTO TOTAL (RS)

PROJETOS

571.135,78

TERRAPLENAGEM

430.208,09

PAVIMENTAÇÃO

4.172.527,01

DRENAGEM PLUVIAL

2.525.170,79

REDE DE ÁGUA E ESGOTO

12.043.579,14

REDE ELÉTRICA

2.988.184,66

CONTENÇÃO (MUROS)

5.122.24534

HABITAÇÕES, MODULOS
SANITÁRIOS E TERRENOS

19.546.288,21

TRANSPORTE VERTICAL

2.300.000,00

PARQUE DO MACIÇO

1.250.000,00

SUPERVISÃO OBRAS

625.000,00

TRABALHO SOCIAL

1.616.676,22

RESIDUOS SÓLIDOS-LIXO
REGULARIZ. FUNDIÁRIA
EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

131.378,20
1.135.400,00
233.371,22

54.691.164,66*
TOTAL GERAL
FONTE: Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental (2008)
*Observa-se valor superior ao constante em documento divulgado pelo governo federal
(conforme quadro apresentado na página 51). A justificativa é o aumento da contrapartida
do município, resultado do desenvolvimento dos projetos definitivos, com novos custos.

2.6.2 As propostas do projeto social

O Projeto Social do PAC do Maciço tem como objetivo central promover a
participação da população no acompanhamento da execução das obras e ações sociais, com
vistas à apropriação das benfeitorias e a sustentabilidade das obras e dos serviços
implantados, destacando o papel das comunidades como protagonistas do processo. Ele
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permeia todo o processo interventivo no Maciço do Morro da Cruz - da preparação
comunitária a avaliação de pós-uso. Sua implantação acontecerá de forma gradativa,
antecedendo o início das obras, com o respeito das características de cada uma das
comunidades.
Conforme Sub-Projeto de Trabalho Técnico Social; apresentado à Caixa Econômica
como parte obrigatória de documentação para aprovação de recursos do PAC; a partir do
segundo semestre de 2007, foram realizadas reuniões, com as lideranças comunitárias, para
apresentação da proposta e informes de recursos. Em seguida, realizaram-se reuniões nas
comunidades, pela equipe técnica da PMF, para apresentação e interpretação do projeto à
população, contemplando as obras e ações previstas para cada área. No relato sobre esses
encontros, consta que foram sanadas as dúvidas e feitos os ajustes e complementações a serem
inseridos nos projetos. Foram também constituídas comissões comunitárias: Comissão do
Parque, Comissão de Saneamento Ambiental, Comissão Comunitária de Obras e Comité
Gestor para acompanhamento das obras e serviços, incluindo o Trabalho Social.
Com a colaboração direta e sistemática das lideranças locais, o projeto,
desde sua fase inicial, vem sendo interpretado, discutido e aprimorado com a
participação da população que integra o Maciço do Morro da Cruz. Trata-se,
portanto, de um projeto difundido nas comunidades e de experiência singular
de construção coletiva, resguardado o foco de intervenção em infra-estrutura.
(Sub-Projeto de Trabalho Técnico Social, 2007, p. 14)
A ordem de intervenção nas comunidades foi definida a partir de critérios de

hierarquização, estabelecendo o grau de importância para cada um dos critérios elencados
como: risco de deslizamento, tempo de ocupação, carência de infra-estrutura, população
atendida, extensão da área, mobilização comunitária, entre outros (com base no mapeamento
de áreas de risco desenvolvido pelo CEPED, em 2006). Referenciais que influenciaram uma
maior frente de obras nas comunidades do Alto da Caeira e Serrinha, num primeiro momento.
É uma das diretrizes gerais do Estatuto da Cidade que a política urbana tenha "gestão
democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos
vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano". (Cap. 1, Art. 2°, inciso II)
As ações e atividades o Sub-Projeto Técnico Social estão estruturados em três macroações: Mobilização e Organização Comunitária (MOC); Educação Sanitária e Ambiental
(ESA) e Geração de Trabalho e Renda (GTR).
Baseados no trabalho da SMHSA destacamos algumas das propostas em cada eixo:
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- MOC: levantamento sócio-econômico; acompanhamento social de suporte as obras;
capacitação e articulação interinstitucional; apoio a regularização fundiária.
- ESA: atividades educativas sobre saneamento básico e ambiental; elaboração de materiais
informativos; atividades lúdicas educativas de recuperação ambiental; manejo dos resíduos
sólidos e limpeza urbana; preparação dos moradores para a preservação e manutenção do
Parque Urbano do Morro da Cruz.
- GTR: diagnóstico do perfil produtivo seguido por seminário de divulgação, estudando a
viabilidade de investimentos de acordo com as demandas do mercado; capacitações voltadas a
formação de guias de trilhas para atuarem no Parque; ações de redução do analfabetismo;
implantação do projeto piloto de reciclagem;
O projeto prevê acompanhamento, monitoramento e suporte das comissões criadas:
Comissão do Parque, Comissão de Saneamento Ambiental, Comissão Comunitária de Obras e
Comitê Gestor. Estas instâncias adotadas são estratégias que procuram conferir legitimidade e
viabilidade ao projeto, devido a atuação conjunta com as organizações e representações
comunitárias e população.
Cabe destacar a criação do Comitê Gestor: espaço onde as lideranças das
comunidades, além dos representantes dos parceiros envolvidos no Projeto do Maciço e do
próprio município reúnem-se pelo menos uma vez ao mês em Assembléia Ordinária para
compartilhar informações, avaliar o andamento das obras, sugerir adaptações/ alterações e
votar encaminhamentos. É especialmente a partir da experiência do Comitê Gestor, que na
terceira seção deste trabalho, aprofundaremos a análise das propostas do PAC como
possibilidade de política social promotora de mudanças positivas para seu público alvo.
Atrelado, e não menos importante; estudaremos a forma como o controle social vem sendo
exercido.
É sobretudo, no Sub-Projeto Técnico Social que o Serviço Social está circunscrito. A
elaboração e efetivação das atividades propostas foram construídas por profissionais
pertencentes a SMHSA. As três macro-ações: MOC, ESA e GTR são as principais metas dos
assistentes sociais, entretanto, os profissionais estão quotidianamente e diretamente
envolvidos com as comunidades, desde a parte de cadastramento (realizada por empresa
contratada via licitação) até a interface no Comitê Gestor. Trataremos na próxima seção de
analisar com mais atenção a inserção do Serviço Social no PAC do Maciço.
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2.6.3 A CAIXA neste cenário

É missão da Caixa Econômica Federal (CAIXA, 2008): Promover a melhoria contínua
da qualidade de vida da sociedade, intermediando recursos e negócios financeiros de qualquer
natureza, atuando, prioritariamente, no fomento do desenvolvimento urbano e nos segmentos
de infra-estrutura e na administração de fundos, programas e serviços de caráter social
Assim, a CAIXA ao longo de sua trajetória primou sustentar um status de banco social
através das suas ações e se preocupa em mantê-lo nos dias atuais.
Neste ínterim, a inserção da Caixa Econômica Federal (CAIXA) junto ao PAC é
estratégica. Como empresa pública, foi designada pelo governo federal para ser a repassadora
dos recursos, embora seu papel ultrapasse essa dimensão. A CAIXA incorpora a gestão dos
processos, enquanto atua para qualificá-los, através de suas equipes técnicas
multidisc ipl mares.
A CAIXA possui onze (11) vice-presidências, dentre elas a Vice-presidência de
Governo (VIGOV), onde estão circunscritas cinco (05) Superintendências Nacionais,
incluindo a Superintendência Nacional de Assistência Técnica e Desenvolvimento Sustentável
(SUDES). É à SUDES que a Gerência de Desenvolvimento Urbano de Florianópolis
(GIDUR/FL) está vinculada.
A GIDUR/FL pode ser identificada como uma instância que operacionaliza os
recursos, procurando qualificar os projetos por meio de sua equipe técnica. Nela estão lotados
engenheiros e arquitetos que respondem pelos projetos da área de engenharia. Assistentes
sociais, pedagogos, psicólogos e sociólogos que atuam nos projetos sociais, além dos
profissionais de diversas áreas dedicados à área operacional. Portanto, o PAC do Maciço do
Morro da Cruz é acompanhado pelos empregados lotados na referida gerência, a qual
desempenha também a função de interface entre os entes envolvidos.
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3 POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO NO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ

As condições estruturais do Brasil, consideradas a partir da análise política, econômica
e social, vem ganhando visibilidade nas últimas décadas, decorrentes do amadurecimento da
democracia e impulsionadas pelo conflito de ideologias vigentes; onde estão compreendidos,
inclusive, os embates entre 'situação' e 'oposição' às diretrizes adotadas pelo Poder Executivo
Nacional. É com base nos pressupostos até aqui levantados, e cientes da existência de embates
dicotômicos, que nos deteremos a analisar os ainda precoces resultados descortinados pelo
PAC no Maciço do Morro da Cruz.
O PAC tem despertado diversos debates; no meio acadêmico, nos espaços
governamentais, junto a iniciativa privada e também naqueles segmentos diretamente ou
indiretamente contemplados por ele. As considerações dos segmentos mencionados advêm
tanto daqueles que crêem na retomada da linha desenvolvimentista do Estado, como dos que
defendem ser o aprofundamento do neoliberalismo. Entretanto, mesmo com diferentes
posturas do atual governo (antes por ele mesmo criticadas), a política macroeconômica
adotada, confrontada com os programas de distribuição de renda vigentes, no mínimo, causam
inquietações quanto a um possível ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico
sem limitar a classe trabalhadora as migalhas da burguesia, enquanto se tenta sanar parte da
histórica dívida social existente.
Tendo em vista que a organização societária do país está voltada ao modo de produção
capitalista, não podemos descartar a inter-relação entre as égides "social" e "econômica", pois
a intervenção em uma, necessariamente reflete na outra. Nesta direção, concordamos com
Sicsú (2007) "sem crescimento econômico não há espaço para a viabilização de programas
sociais de profundidade e abrangentes capazes de promover justiça e segurança social para
todos". No que concerne a compatibilização entre as classes sociais, logo, num ponto de
equilíbrio, trata-se de certa forma, modificar a administração dos gastos públicos:
desburocratizando-os, voltados à totalidade e com atenção especial aos mais frágeis - no
tocante a distribuição de renda. Ou seja, estratégias duradouras e consistentes ao invés de
meras opções político partidárias. Assim, assinalamos nesta seção, posicionamentos
defendidos por estudiosos que tivemos acesso no trânsito da pesquisa.
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3.1 PONTOS E CONTRAPONTOS

Imprimir uma nova orientação às políticas sociais no intuito de torná-las mais
equânimes, logo, capazes de contemplar as diferentes necessidades, inseridas aí as
especificidades da questão social, configura a prévia exigência de quaisquer medidas
interventivas. Ao lado disso tem-se um país com imensa área territorial, onde incidem
dinâmicas, carências e potenciais altissonantes. Vemos que é nesta dinâmica que o PAC se
propõe a intervir e, recorremos às reflexões de Netto (2003), para evidenciar a tratativa macro
e mesmo a simbiose economia/social.
[...] é decisiva a compreensão das relações entre política social e política
econômica. É urgente sublinhar, pela enésima vez, que as políticas sociais
não podem ser pensadas como autônomas em face da orientação
macroeconômica. Trocando em miúdos: não existe, por um lado, política
econômica e, por outro, política social (ainda que) entre elas não vigore
nenhuma causalidade mecânica. (NETTO, 2003, p. 23 apud BRAZ, 2007, p.
58)
Verificar resultados imediatos em geral é difícil de conseguir, principalmente quando
os programas estendem-se por vários anos e passam por gestões político-partidárias
diferentes. Não obstante, permanece o limite de compatibilizar políticas eficientes e eficazes,
sob risco de recair nas trágicas tratativas monopolistas e centralizadas. Até porque, como
alerta Sposati (2006, p. 134) "A dívida social brasileira é tão grande que tudo o que se faz
parece que é nada, ou quase nada".
Segundo Rousseff (2007, p. 45) "Dentre os objetivos do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) destaca-se a promoção do crescimento de maneira célebre e sustentada, o
que ocorre em simultâneo à melhor distribuição de renda, tanto no âmbito social quanto
regional". As medidas governamentais anunciadas, trazem a tona se estaríamos vivenciando
uma espécie de neokeynesianismo, devido aos desdobramentos dos gastos públicos. Sobre
este aspecto, Rousseff aponta que:
A concretização dos objetivos do PAC, no entanto, coloca desafios
importantes para o setor público brasileiro. Ao se definir o investimento
público como prioridade no país, é dada, à organização das ações do
governo, uma forma bastante diferenciada do que se estabeleceu como
norma nos últimos 25 anos. Trata-se de romper com toda uma trajetória de
ação em que os investimentos eram tratados como resíduos orçamentários e
não se constituíam em foco da gestão pública. (ROUSSEFF, 2007, p. 47)
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No que tange ao crescimento sustentável, consoante com as apostas desdobradas na
gestão de Lula, Mantega (2007) acrescenta:
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é o principal instrumento
da estratégia de desenvolvimento do governo Lula. O objetivo do Programa
é criar as condições para assegurar o crescimento sustentável, a longo e
médio prazos, e procura traçar as diretrizes e as soluções para o que tem
faltado ao Brasil: crescimento sustentável. Na verdade, o PAC é uma
complementação da política econômica e social que já está em curso desde
2003. (MANTEGA, 2007, p35)
De antemão concordamos que os resultados do programa serão sentidos a longo prazo.

Quem sabe deriva daí as inquietações sobre os reais impactos, tanto aos públicos-alvo, como
os indicadores econômicos, sem perder de vista a emblemática sustentabilidade. Puga et al
(2007), citam que:
O Programa foca áreas de forte impacto na melhoria das condições de vida
da população brasileira, como saneamento e habitação. Inclui também
setores essenciais para a sustentação a longo prazo do ritmo de crescimento
da economia. Os investimentos projetados pelo PAC, em síntese, permitirão
sustentar a atual trajetória de crescimento do investimento, que se verifica
desde 2003. (PUGA et ai, 2007, p. 197)

O emaranhado de informações perpetradas, confunde-se com o subterfúgio dos
indicadores econômicos e a inexistência de relevantes intervenções de enaltecimento a
cidadania e que não sejam ulteriores a mera justificativa da sobrevivência. Com efeito, Braz
(2007, p. 58), registra: "a tendência de agravamento da "questão social" resultante dos últimos
três governos não deve ser alterada com a nova estratégia (com o PAC) da política econômica
do governo Lula". Behring (2007) compartilha com Marcelo Braz tal orientação, ao afirmar:
O PAC não produz nenhuma novidade na política econômica, reproduzindo
o mesmo padrão das ultimas três décadas. O governo, aliás, mantêm firme a
direção econômica neoliberal iniciada na década de 90, em especial com o
Plano Real (1994). Isso se dá por meio de uma taxa elevada de juros persistente, ainda que tenha retrocedido de cerca de 19% para algo em torno
de 12% -, propiciando lucros recordes todos os anos aos bancos; uma taxa de
superávit primário elevada, produzida por todo o setor público, que em 2006
foi de 4,39% do PIB e passará para 3,75% do PIB, pela proposta do PAC.
Porém, aqui o governo implementa um artifício técnico, que é a nova base de
cálculo do PIB, fazendo com que ocorra o tão anunciado "espetáculo do
crescimento". (BEHRING, 2007, p. 5)
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Embora venham emergindo teses antinômicas, deve-se superar concepções que ainda
permanecem entre as diferentes perspectivas societárias e articulá-las em prol do
concomitante desenvolvimento econômico e social. Este destaque não se dá por mera
ilustração de estabilizar a 'direita' ou retrair a 'esquerda', tampouco acomodar-se na tênue
posição de 'centro' - como se fosse possível intervir com imparcialidade, deixando de lado a
imbricada rede de relações, ideologias e sentimentos. Desta forma, ao discutir políticas sociais
e o controle social, utilizando-se do precoce PAC, tem-se como premissa tornar realidade os
investimentos para a população. E não é preciso estender-se em profícuas literaturas para
compreender que no capitalismo os investimentos públicos são efêmeros, fator exponencial
que automaticamente reivindica resultados dos gestores, técnicos, bem como dos detentores
do conhecimento científico. Pelo simples fato de que é um absurdo limitar-se à elegante
posição de crítica, enquanto, as populações empobrecidas continuam a mercê da sorte,
caridade e interesses políticos.
Evidentemente que a interpretação dos montantes investidos exige-nos cautela e talvez
mais do que isso: monitoramento, na tentativa de garantir a real aplicabilidade, com
direcionamento à população que de fato necessita. Afinal, os custos são bancados por toda a
sociedade brasileira, além de possíveis interferências internacionais, como afirma Behring
(2007, p. 7) "o PAC inicia a implementação das diretrizes das instituições financeiras
internacionais, tendo em perspectiva o déficit nominal zero interligado às contra-reformas,
que resultarão em cortes e na precarização das políticas sociais públicas, principalmente da
seguridade social.
Generoso com os empresários e mesquinho com os trabalhadores, o PAC
acentua a privatização da economia, estimulando as Parcerias Público
Privada e as Sociedades de Propósitos Especiais; transfere, por diferentes
mecanismos, grandes volumes de recursos fiscais e para-fiscais para a
iniciativa privada; toma a legislação ambiental ainda mais vulnerável à ação
predatória do capital; e aumenta os obstáculos a uma maior participação dos
salários na renda nacional. (SAMPAIO, 2007, p. 5-6)

Neste ínterim Marcelo Braz afirma que: "não deve haver alterações significativas no
essencial, ou seja, nos níveis de concentração de renda e de propriedade no país. [...] é mais
um programa de governo voltado para a política econômica, que, como tal, não tem nada a ver
com políticas sociais" (BRAZ, 2007, p.60). Tomamos por base ainda a constatação de Pedro
Demo (1980) para elucidar o contraponto crescimento econômico versus política social:
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O ponto realista de partida de qualquer política social, entendida como
esforço de redução das desigualdades sociais, figurando entre as mais
expressivas as de renda, seria a aceitação de que o dinamismo do mercado,
por si, tende a concentrar a renda. Como conclusão lógica, emerge a
preocupação em conferir à política social em espaço próprio de ação, no
sentido de reunir condições suficientes para forçar a estrutura produtiva a se
compatibilizar com as metas do bem-estar majoritário. Disto não decorre que
a política social seja um esforço autônomo, mas não pode ser, por outra, urna
expressão apenas derivada e compensatória face ao crescimento econômico.
(DEMO, 1980, p. 70)

A divergência associada aos questionamentos é fundamental para que não se camufle
investimentos, tampouco resultados. Ao abarcar tendências de gestão compartilhada com a
esfera privada, entra em cena a ideologia do capital, voltada ao lucro. Mas, interessa aqui
ressalvar componentes básicos do PAC, já expostos neste trabalho. O Programa está calcado
em três grandes eixos: Logística; Energética; Social Urbana, sendo a análise centrada no
terceiro eixo, que por suas diretrizes compreendemos possuir elementos de política social. No
que concerne aos dois primeiros eixos, o ideal contemplativo como uma política pública e
econômica, não traz resultados aparentes e diretos às parcelas empobrecidas e, visto as
direcionalidades dos investimentos, propõem-se com maior fervor à garantir vias de incentivo
ao crescimento econômico do país. O fato é que não unicamente tem-se no orçamento do
PAC pretensa vocação social do Estado - até porque seria ingênuo acreditar que ele, no
contexto capitalista assim emergiria. Elaine Behring (2007, p.9) em seu trabalho: Lula no País
das Maravilhas diz: "No contexto regressivo do capitalismo maduro com suas imensas

contradições, o PAC é mais um exemplo da apropriação privada do fundo público e da
interdição do Estado quanto aos interesses da classe trabalhadora". Já para João Sicsú (2007,
p.1),
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) representa uma mudança
de concepção do Governo Lula: é uma forma de pensar a relação entre duas
instituições essenciais para o desenvolvimento de urna sociedade: o Estado e
o mercado. Tais instituições devem interagir através de ações de governo
para estimular o crescimento econômico e promover justiça e segurança
social.

Em que pesem os obstáculos, a começar pela inabilidade de tratar as pessoas como
partícipes da construção democrática, estendendo-se a variada gama de demandas que acabam
por condicionar respostas antes mesmo da formulação das propostas, se supõem que as
oportunidades derivadas da construção de uma política social ampla tendem a transformar
realidades cravejadas por injustiças sócio-econômicas. Por meio do estímulo à efetivação da
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democracia, componentes como a participação, comunicação, conhecimento e o próprio
controle social, permitem o deslocamento da mera utopia.

3.2 A IMPLEMENTAÇÃO DO PAC NO MACIÇO: A PESQUISA

Considerando a construção exibida na primeira seção deste trabalho, onde
fundamentamos a orquestração das políticas sociais, vinculadas à concepção de controle
social - garantido na CF/88, perpassando conceitos de cidadania, Estado, democracia,
sociedade civil, controle social, neoliberalismo, dentre outros, bem como a explanação acerca
da conjuntura nacional e o PAC, além das considerações de autores (as) que vem se
dedicando a analisar o Programa, é que pretendemos construir referenciais junto a um dos
espaços diretamente influenciados: o Maciço do Morro da Cruz.
Devido a recente intervenção do PAC junto ao Maciço, não tínhamos condições de
avaliar indicadores decorrentes dos resultados obtidos. Entretanto, interessa aqui delinear as
inflexões nas comunidades, mediante o prisma do processual e polêmico: controle social,
tomando como referência, o espaço do Comitê Gestor. Para efeito, decidimos por empreender
pesquisa classificada como exploratória e delineada como pesquisa bibliográfica e
documental. Na pesquisa empírica, os procedimentos técnicos envolveram levantamento e
análise de dados quantiqualitativos, com a utilização de questionário (Apêndice). Com relação
ao método orientamo-nos pelo dialético.
A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito
que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de
significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. O ambiente natural é a fonte
direta para a coleta de dados e o pesquisador instrumento-chave. Seu processo e significado
são os focos principais de abordagem.
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que responde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis. (DESLANDES, 1994, p. 21-22)
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Já a pesquisa quantitativa considera a possibilidade de quantificação, o que significa
traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de
técnicas de estatísticas (porcentagem, média, desvio padrão etc.).
A abordagem quantitativa, quando não exclusiva, serve de fundamento ao
conhecimento produzido pela pesquisa qualitativa. Para muitos autores a
pesquisa quantitativa não deve ser oposta à pesquisa qualitativa, mas ambas
devem sinergicamente convergir na completnentatiedade mútua, sem
confinar os processos e questões metodológicas a limites que atribuam os
métodos quantitativos exclusivamente ao positivismo ou os métodos
qualitativos ao pensamento interpretativo, ou seja, a fenomenologia, a
dialética, a hermenêutica. (BAPTISTA, 1999, p. 34)

A coleta de dados foi feita mediante a aplicação de questionários semi-estruturados a
seis (06) lideranças comunitárias do Maciço do Morro da Cruz de Florianópolis. O que
corresponde a 50% dos representantes das comunidades do Maciço, de um universo de 12
líderes. Devido ao curto espaço de tempo para realizar este trabalho, os contatos com todas as
lideranças, seguidos de posterior tabulação e análise das informações, ficariam
comprometidos. Assim, optamos por escolher aleatoriamente os líderes comunitários, de
acordo com a disponibilidade destes - uma vez que suas respectivas agendas possuem
diversos compromissos com o Projeto do Maciço, além das atividades laborais e
compromissos familiares. Entretanto, ainda sobre as lideranças eleitas, tivemos como prisma
sua necessária aproximação com os debates acerca do PAC e da legitimidade perante as
respectivas comunidades, visando com este critério nos aproximar ao máximo dos interesses,
perspectivas e expectativas dos beneficiários.
Com vistas a preservação do anonimato das lideranças contatadas, seus nomes não
serão utilizados. Evitamos também a atribuição de numerais para cada liderança, regidos pelo
entendimento que as pessoas já são quantificadas em demasiado na sociedade em voga. Para
tanto, atribuímos, aleatoriamente, nomes de Estados brasileiros. Ou seja, as falas, análises e
comentários das lideranças serão identificadas por seis (06) diferentes Estados: Amazonas
Bahia, Goiás, Paraná, Maranhão e Rio de Janeiro.
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3.2.1 Caracterização e indicadores: as lideranças da pesquisa e a relação com o cotidiano

A representação da vontade coletiva de uma comunidade pode ser depositada em um
ou alguns representantes que estarão a frente das negociações e decisões envolvendo ou não
seu meio. O referencial de uma associação de moradores, por exemplo, pode estar nas
deliberações argüidas pelos seus líderes democraticamente eleitos. Por isso que para
efetivamente personificar uma comunidade, este membro deve ser legitimado, sendo
reconhecido publicamente para poder tomar as decisões em nome da coletividade.
Para dar sustentação ao entendimento de como as lideranças - público alvo desta
pesquisa; estão envolvidas com as discussões que perpassam suas respectivas comunidades e
o Maciço como um todo, especialmente com enfoque na intervenção do PAC, voltamo-nos,
num primeiro momento a apresentar indicadores que traduzem parte dos respectivos
cotidianos:
• Distribuição dos Pesquisados por Sexo;
• Escolaridade;
• Ocupação;
• Tempo de Moradia;
• Tempo como Liderança;
• Meios de Comunicação Utilizados;
• Principais Reivindicações da Comunidade;
• Participação dos Moradores.

Salienta-se para o exercício da cidadania, implementado com maior ênfase nos
processos participativos, bem como aqueles que envolvem a própria mobilização e
organização das comunidades. Bravo (2002, p. 44) ressalta: "A participação é concebida
como a gestão nas políticas através do planejamento e fiscalização pela sociedade civil
organizada".
Quanto ao universo da pesquisa realizada, conforme já assinalado, procuramos
contatar 50% das lideranças comunitárias, ou seja, 06, uma vez que são 12 no total. Cabe
lembrar o total de 16 comunidades, no entanto, algumas delas, por serem menores, estão
inseridas naquelas maiores. Buscamos também interagir com as mulheres representantes - no
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total duas, assim, representando 100% o universo feminino das lideres comunitárias do
Maciço, conforme gráfico:

Gráfico 4

Distribuição dos Pesquisados por Sexo
• Masculino

Feminino

Elaborado por: Graciano Pedro Piacentini

Visando ampliar o conhecimento sobre o perfil das lideranças, questionamos quanto a
escolaridade. Três (03) delas possuem o ensino fundamental incompleto, um (01) o ensino
fundamental completo, um (01) com ensino médio completo e apenas um (01) possui
mestrado.

Gráfico 5

Escolaridade
• Ensino fundamental incompleto • Ensino fundamental completo
• Mestrado

• Ensino medio incompleto

Elaborado por: Graciano Pedro Piacentini
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Por vezes, o baixo grau de escolaridade nas populações de periferia está associado às
dificuldades de dar continuidade na formação. Uma das principais causas advém da
necessidade de trabalhar desde cedo para contribuir no orçamento. Quadro que não é alterado
com a constituição de novas famílias.
O grau de instrução também condiciona os espaços de trabalhos ocupados. Enquanto
as classes médias e alta ingressam no ensino superior, as classes subalternizadas ficam
condicionadas ao trabalho braçal, desenvolvido em larga jornada laborai, sob condições
insalubres e, sobretudo, com baixa remuneração. É o caso dos trabalhadores que atuam na
limpeza urbana, empregados domésticos e serviços terceirizados. As populações de baixa
renda também sofrem direto impacto das orientações neoliberais, com ênfase no tocante a
redução do mercado de trabalho. Elaine Behring em sua obra: Política Social e Capitalismo
Tardio demonstra que nos países periféricos, há dois grandes grupos de trabalhadores:
No primeiro, tem-se os empregados em tempo integral com habilidades
menos especializadas, que possuem alta taxa de rotatividade e menos
oportunidades que os trabalhadores centrais. No segundo, e este grupo é o
que mais tem crescido, tem-se os trabalhadores em tempo parcial, casuais,
com contrato por tempo determinado, e sem direitos assegurados: são os
sub-contratados. (BEHRING, 2002, p. 179)
Não menos importante do que a escolaridade é a ocupação das lideranças. No que diz

respeito a estas informações, consideramos importantes, pois um líder comunitário não recebe
remuneração pela representatividade. Tomamos o exemplo da dinâmica atual do PAC.
Diversas reuniões são agendadas distribuídas nas comissões existentes, além do próprio
Comitê Gestor. Há cursos de capacitação, além das outras responsabilidades fora do PAC.
Dentre as lideranças pesquisadas, no momento, apenas dois (02) possuem atividade
laborai (33,33 %), enquanto os demais estão aposentados ou desempregados/afastados. Com
isso, assinalamos a existência de demandas pessoais, familiares e em alguns casos laborais como normalmente acontece com qualquer cidadão, independente de ser líder comunitário.
Observamos no próximo gráfico a ocupação dos líderes contatados.
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Gráfico 6

Ocupação
• Aposentado • Desempregado ou afastado

Atividade laborai

Elaborado por: Graciano Pedro Piacentini

Ao analisar os questionários aplicados, ficou exposto que a média de tempo de
moradia das lideranças é de 24 anos e 6 meses. Isto pressupõe a imbricada relação com as
demandas, bem como a ciência dos acontecimentos históricos. Esta informação denota o
comprometimento com os interesses da localidade. O gráfico 7 corrobora na visualização:
duas 1 ideranças residem até 10 anos e outras duas residem entre 20 a 30 anos. Acima de 30
anos e de 10 a 20 anos, temos uma liderança em cada período.

Gráfico 7

Tempo de moradia

../11=
Ate '10 anos

I 111

De-10 a 20
anos

Elaborado por: Graciano Pedro Piacentini

De 20 a 30 Acima de 30
anos
anos
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Todos os entrevistados apontam que a condução a frente da representação comunitária
deu-se através de eleições, em consonância com a determinação estatutária e por períodos já
estabelecidos. Observa-se que 66,66% estão conduzindo os trabalhos há menos de dois anos.
No entanto, não questionamos se em momentos intercalados estes já tinham presidido as
respectivas associações. Vale dizer do momento histórico vivenciado pelas comunidades do
Maciço, onde o valor atual de investimentos do PAC ultrapassa R$ 54 milhões. Supomos que
na ocasião de diversos olhares voltados às comunidades, cada dia traz novas ilustrações de
como são implementadas as políticas sociais.

Gráfico 8

Há quanto tempo atua como
liderança
Dei a 2 anos a De 2 a ,1 anos aDe 4 a 10 anos

Elaborado por: Graciano Pedro Piacentini

O PAC não é só grande enquanto eixo de atuação a nível macro. Sua implementação
no Maciço é segmentada, com fontes de recursos diversas (Quadro 7). Tendo em vista as
intensas atribuições imbuídas às lideranças, detectamos como pressuposto facilitador o acesso
aos meios de comunicação. Para 66,66%, o principal meio utilizado para manter-se informado
sobre o PAC é a televisão. Ganham destaque as reuniões realizadas, que aparece nas respostas
das lideranças Maranhão, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro. Os meios impresso, como Jornal
(Goiás e Amazonas) e Folhetos (Bahia), são acessados em menor escala.
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Gráfico 9

Meios de comunicação
utilizados para manter-se
informado
4
3
2
1

P

o
Televisão

Jornal

Reuniões

Folhetos

Elaborado por: Graciano Pedro Piacentini

O crescimento desordenado das áreas de periferia da capital catarinense não se
diferencia do restante do país. Em busca de melhores condições de vida, inúmeras famílias
têm migrado aos centros urbanos de médio e grande porte, principalmente a partir das décadas
de 70 e 80. Todavia, a ilusão de obter emprego que forneça considerável remuneração, obriga
essa população a fixar residência em áreas sem serviços, com precárias condições de
habitabilidade e principalmente sob constantes riscos. Ao mesmo tempo: "Numa sociedade
marcada pela exclusão, as precárias condições de vida das classes subalternizadas estão
carregadas de um patrimônio social e de relações sociais que, muitas vezes, vão cunhar e
reiterar o lugar social do subalterno". (YAZBECK, 1996, p. 43)
Nas comunidades do Maciço verifica-se a precariedade ou a ausência de serviços
básicos. Conforme a declividade aumenta, de modo geral, as facetas da questão social tornamse mais visíveis. Os principais obstáculos enfrentados pelas famílias, exibimos no gráfico 10.
Saúde, Água e Saneamento são citados por todas as lideranças. Urbanização e Habitação
aparecem como a segunda principal necessidade, só não sendo citada pela liderança
Amazonas e Rio de Janeiro, respectivamente. Segurança, Energia Elétrica, Coleta de Lixo e

Escola/Creche, foram demandas apresentadas por 66,66% dos entrevistados. Já as
reivindicações: Endereço Correto (Goiás) e Centro Comunitário (Maranhão) foram
demandas salientadas apenas por cada urna delas.
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Gráfico 10

Reivindicações da comunidade
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Elaborado por: Graciano Pedro Piacentini

Em razão das diretrizes neo liberais difundidas em escala global, decorre o
enfraquecimento dos movimentos sociais, sindicatos e do próprio estímulo a participação dos
individuos em espaços de debate, seja para reivindicar os direitos ou a discussão de ampliálos. Percebe-se no modo como a sociedade globalizada se estrutura, esta se distancia de eixos
orientados pelo bem estar da coletividade. Diante do exposto, Petras afirma que o
neoliberalismo "também afeta as relações pessoais nos planos individual, familiar e
comunitário". (PETRAS, 1999 apud ALVIM, 2004, p. 103)
Buscando aproximação de qual o índice de participação dos moradores das
comunidades, representadas aqui neste trabalho por suas lideranças, solicitamos que fosse
atribuída nota de zero a dez para a participação, compreendendo os momentos de votação,
decisões, reivindicações, dentre outros. A menor nota, cinco (05) foi atribuída por Bahia e
Amazonas. A maior nota, oito (08) representa a avaliação de Goiás e Rio de Janeiro. Para as

lideranças Paraná e Maranhão a nota foi de seis (06) e sete (07), respectivamente. Vejamos
a distribuição das notas a seguir:
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Gráfico 11
Nota para a participação dos moradores
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Elaborado por: Graciano Pedro Piacentini

Neste ínterim, com vistas a observar o modo como os moradores vêm participando da
implementação das ações de obra e do trabalho social, foi solicitado que se caracterizasse o
comportamento participativo, conforme as observações em cada comunidade.

Quadro 8: A participação dos moradores na implementação do PAC
"Nas reclamações de todos os erros que vão surgindo".
"Houve atrazo no cronogramas e nossa área ainda não foi contemplada
com obras, muitos moradores estão incrédulos, acham que depois do
período eleitoral as obras não vão ter continuidade".
"Uns de maneira ativa, outros um pouco passiva e desleixada. Talvez
Goiás
seja por causa do tempo ou cansaço, mas apenas disto. Nas reuniões eles
participam não no seu todo, mas em partes".
Maranhão
"Nas reuniões da secretaria dentro da comunidade".
Paraná
"Muitos querem que a comunidade melhore mas os outros não querem
por que não pagão agua e nem lus".
Rio
de "Ainda tímida e desconfiada. Reflexo das intervenções desastradas de
governantes anteriores".
Janeiro
Amazonas
Bahia

Fica evidente certo emaranhado de posturas e interesses dos moradores de algumas
com unidades. Isto sugere posturas passivas — resumidas as reclamações. Verificamos certo
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comodismo, quando há preferência pela ilegalidade à qualidade de vida. Aparecem aqueles
que são ativos, no entanto, os resultados tardios e a falta de incentivos acabam por dispersar a
participação. Também constatamos as inflexões políticas, tanto a desconfiança momentânea,
como o reflexo das históricas propostas calcadas no clientelismo e assistencialismo. Sobre
este aspecto, Behring (2002, p. 173) aponta: "A política social está no centro do embate
econômico e político deste fim de século, como uma estratégia econômica e também política".
A afirmação permite atestar que a política social como um todo é influenciada pela política,
ou seja, desde a forma dos investimentos até os incentivos à real gestão popular, tendendo a
direção de ofuscar a apropriação dos espaços deliberativos.

3.2.2 Intervenções anteriores e o significado do PAC para as comunidades

Na primeira seção deste trabalho contextualizamos os referenciais que postulam a
orientação das políticas sociais, perpassadas pelas transformações do capitalismo. No decorrer
das décadas, propostas e intervenções foram mais impostas do que construídas com as
populações a serem atendidas. Evidentemente que os resultados alcançados não
correspondiam as expectativas das pessoas, tampouco contribuíam na alteração do patamar de
subalternidade.
Convém lembrar do referencial da cidadania brasileira, a CF188, aprovada após
intensas mobilizações no país, bem como a resistência enfrentada, devido o conservadorismo
da elite nacional e organismos internacionais. Podemos tratar o amadurecimento da sociedade
civil como principal fator responsável na tentativa de re-orientar as intervenções do Estado em
prol da distribuição de renda, enquanto objetiva-se garantir que sua posição represente os
interesses e necessidades de toda população, ao invés de centrar-se na clara defesa do capital
internacional.
Abranches (1989, p. 11) registra que "O padrão de acumulação impõe restrições à
política social, desenhando caprichosamente o perfil da escassez e o limite das possibilidades
de mudança". Nesta direção, pautados nas propostas de condução das políticas públicas:
sociais e econômicas adotadas pelo poder executivo nacional, buscamos compreender quais
os significados do PAC para as comunidades atendidas no Maciço do Morro da Cruz de
Florianópolis, contudo, procurando inter-relacionar com as intervenções anteriores.
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Solicitamos às lideranças que respondessem duas questões, no intuito de estabelecer
conectivos entre os avanços do PAC e o significado às comunidades.
Questão A: No seu entendimento o que o PAC representa para as comunidades do
Maciço?
Questão B: Comparando com outros Programas e Projetos de atuação na área, o que o
PAC apresenta de novo? E o que ele repete?
Quadro 9: Respostas
A: "Fes a grande diferença, progetos sem recurso não sai do papel, o
PAC e fundamental, por que financia infra estrutura para todo o Brasil e
isto e bom".
B: "Os benefícios aos mais carentes o novo e que faz as prefeituras criar
seus progetos para buscar o recurso e beneficio a todos".
A: "Representa uma esperança, não que a maioria saiba qual a proposta
Bahia
do PAC, mas sabe que o dinheiro para as obras está disponível e que
isto pode significar a solução de seus problemas mais sérios".
B: "Projetos de obras e infra estrutura integradas e por prever ações na
área social. Mas repete a falta de transparência. o comitê gestor não tem
conhecimento do contrato que foi assinado e seus anexos para que possa
acompanhar e fiscalizar a execução das obras. Parte dos materiais
entregues as comunidades não tem assinatura, portanto não servem
como instrumento de cobrança".
A: "O PAC foi a mola mestre de atenção às comunidades carentes e
Goiás
periféricas desta tão linda cidade, e além de tudo, no final, isto é: na
conclusão das obras, teremos duas coisas importantes. 1° a valorização
2°a alegria do povo".
B: "Não menosprezando aos outros programas e projetos, continua a
dizer que o PAC é muito importante tanto para nós do Maciço, como
para toda cidade de Florianópolis".
A: "Representa uma grande conquista e reconhecimento e dignidade,
Maranhão
onde todos vão ter endereço e regularização fundiária, águas, esgoto, luz
todos estão ansiosos para chegar o dia que vão viver como cidadão que
somos. Moramos no morro mais somos pessoas que trabalhamos
dignamente".
B: Não foi respondida pela liderança
A: "Representa tudo. Dignidade poder dizer onde mora em que rua qual
Paraná
numero servidão com nomes".
B: "Apresenta de novo tudo abertura de ruas construções de murros de
conteçoes rapas calsadas e as escadarias porque em muitas comunidade
não tem e só um carrero por cima de pedras".
de A: "A solução para as necessidades emergenciais do momento. Uma
Rio
injeção de animo na auto-estima das pessoas".
Janeiro
B: "A possibilidade de ver o poder publico ser obrigado a ouvir as
comunidades e discutir c/ elas, tendo que admitir suas próprias
inconsistencias".

Amazonas
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Diante das contribuições listadas, podemos ter prévio entendimento que o PAC
promoverá mudanças na realidade dos moradores do Maciço. Em algumas comunidades as
expectativas são intensas a ponto de ser indicado como marco implementador da cidadania por prover serviços básicos que há tempos são reivindicações das comunidades. Em
contrapartida, temos a preocupação com a forma de condução dos trabalhos pelo poder
público, bem como a probabilidade do PAC limitar-se a residualidade, ou seja, ao
emergencial. No que concerne a perspectiva de pertença, as lideranças vislumbram que com o
Programa, as comunidades irão fazer parte da "cidade legal", ultrapassando assim os limites
geográficos do Maciço, conquanto integram efetivamente a cidade de Florianópolis.
Para dar conta das crescentes demandas sociais a que se viu obrigado a responder, o
Estado capitalista, passou a empreender ações na tentativa de compatibilizar os desníveis
sociais, dentre elas as políticas compensatórias - em alternativa a própria reivindicação de
parcelas da sociedade. Só que ao invés de dispor investimentos de redução dos abismos
sociais, com distribuição de renda, as políticas sociais, assumiram caráter enérgico, restritivo,
desarticulado, residual e frágil. Convém lembrar, que a arena montada nos países
subdesenvolvidos, ultrapassou a negação dos direitos sociais quando tais políticas foram
implementadas por gestões político-partidárias.
Da mesma forma, os interesses políticos disseminados (encampados, sobretudo pela
burguesia) ajudam a esconder a subalternidade existente, a começar pelo fato de explorar na
miserabilidade dos sujeitos, indicadores transformados em merchandising. Neste sentido, ecoa
o chamado de comprometimento do Estado, com vistas a traçar estratégias voltadas ao
crescimento econômico (abrindo campos de trabalho) e contornar a consolidada questão
social.

3.2.3 A estrutura da política social no PAC

O grande desafio de uma política social é ser universalista, compensatória, ampliada,
comprometida com a equidade social, bem como ser democraticamente implementada, isto é,
com a participação direta da sociedade civil organizada. Por considerarmos a política social
um mecanismo político de superação das tensões sociais, elas deixam de ser apenas
condicionantes pontuais para reprodução da massa trabalhadora, mas implica ser entendida
como forma de acessar os direitos sociais. Demo (1996) diz que:
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Mesmo reconhecendo que a desigualdade seja problema estrutural, no
sentido de que faz parte inevitável da composição de qualquer grupo
humano, o fenômeno fundamental da política social é o impacto
redistributivo e autopromotor. [...] Dentre os bens sociais, dois se destacam
neste contexto: a redistribuição da renda e a redistribuição do poder.
(DEMO, 1996, p. 6-7)

As contribuições de Pedro Demo elucidam a dimensão almejada de se construir uni
cenário contemplativo auto-sustentada no binômio 'renda' e 'poder' porquanto, com cautela
de não esvaziar a política social, ao dissociá-la das questões econômicas, como se fosse
autônoma e incompatível (DEMO, 1996). No presente caso, pelo menos enquanto discurso e
proposta orçamentária, o PAC, vislumbra o que denominamos de crescimento econômico
democratizado. Cabe reforçar que não seria por si só a resolução da problemática questão
social do Brasil. De qualquer forma é um processo relativamente inovador que está posto,
sendo por meio de um novo ordenamento político - atento a garantir a cidadania, capaz de
otimizar os resultados e daí sim, construir a transformação social.
Considerando a probabilidade do PAC em, como de comum nas políticas sociais, gerar
controvérsia, suscitem oposição ideológica ou substantiva e tenham algum impacto
redistributivo (Abranches, 1989), as lideranças expuseram se o Programa contempla as
demandas da comunidade e as mudanças que traz. Apesar de pressupormos a dificuldade de
mensurar resultados, visto o curto espaço de tempo decorrido do início das atividades no
Maciço até o momento da pesquisa. Esta constatação é compartilhada com a liderança Goiás:

Na realidade ainda é cedo para fazer esta avaliação haja vista que a execução
do projeto é nova, mas creio que contempla o Maciço no seu todo. E trará
mudança tanto na questão de moradia quanto na educação moral e
ambiental.

Constata-se a proximidade de posicionamentos entre as lideranças Maranhão: "Sim,
contempla todas as demandas, e mudanças que todos vão ser cidadãos reconhecidos vão viver
dignamente" e Amazonas: "o PAC alem de contemplar todas as demandas trás ordem e
dignidade para quem é beneficiada".
Quando uma população recebe certa atenção ou subsídios, tende a considerá-los não
como direitos, mas como uma espécie de favor - situação aliciada por favoritismo político, o
que desqualifica a política social, por se tornar assim atitudes clientelistas, limitadas ao
assistencialismo (Faleiros, 1986). Por isso, o atendimento comprometido implica
monitoramento das informações e, principalmente da abordagem relativista, comprometida
com a emancipação e sem impor valores consolidados pelas ideologias de agentes
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governamentais e monetários. Tal perspectiva aproxima-se das contribuições da liderança Rio
de Janeiro. Segundo ele o PAC "supre necessidades básicas", trazendo aos moradores
mudanças "na postura futura frente ao poder publico. Mudança de pensamento e atitude,
rompendo com o assistencialismo".
Marshall (1965) aponta que a Política Social não apenas muito contribuiria para
humanizar as condições de vida e trabalho; alterara a estrutura da sociedade ao admitir a
classe trabalhadora como membro efetivo da comunidade e ao conceber a seus membros o
status de cidadania. Percebemos no relato da liderança Paraná a concretização de nuances
daquilo que pressupõe-se como cidadania: "O PAC contempla a maioria das demandas. A
mudança são muitas. Chegar em casa ter água para tomar banho e saber que amanhã ele vai
para o trabalho e sua esposa vai poder lavar a sua roupa e de sua família". Em contrapartida,
verifica-se no Programa ou mais precisamente no Projeto do Maciço, lacunas, conforme
expõe a liderança Bahia:
Não contempla nossa comunidade como um todo, muitas escadarias estão
em estado precário mas não fazem parte das ZEIS, por isso não serão
contempladas; para as áreas que serão contempladas trará uma melhor
qualidade de vida.

Assim, é possível perceber o escopo da política social - entendida como
responsabilidade do Estado, não se fundou por completo nas demandas das comunidades.
Muito embora isso não significa o engessamento do PAC em aspectos pontuais, pelo
contrário, o desafio maior, reside justamente na ampliação das propostas interventivas, com
vistas a cumprir seu papel de inserir a população de baixa renda num cotidiano digno da
riqueza produzida neste país. Observando o tocante registrado a seguir: o Controle Social.

3.2.4 Relação controle social/comitê gestor

A resistência aos ditames imperialistas tanto do mercado quanto do Estado, no
decorrer das décadas, ganhou escopo e intensidade diferenciada. Da mesma forma, os espaços
de participação popular, paulatinamente conquistados ou guilhotinados, sofreram influências
decisivas das forças políticas e econômicas.
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No que diz respeito ao reconhecimento da sociedade como instância que deve
participar na elaboração, gestão e fiscalização das políticas sociais, temos na juvenil
Constituição de 1988 o referencial que advoga a favor da democratização da democracia. É
evidente a frágil apropriação da sociedade civil à esses espaços, com ênfase aos Conselhos de
Política Pública, restritos aos conselheiros. Bravo (2002, p. 47) descreve: "Os Conselhos são
espaços tensos, em que diferentes interesses estão em disputa". De modo geral, faltam
incentivos do próprio poder público, pois os obstáculos da representação ultrapassam o
cumprimento de agenda. Outro sintoma, já constatado anteriormente, refere-se ao
enfraquecimento dos movimentos sociais.
Tecer considerações sobre o Controle Social junto ao PAC do Maciço, exige
atentarmos para os debates construídos no Comitê Gestor: instância similar a um Conselho, só
que como o PAC tem previsão de ser encerrado em 2010, o espaço equivalente é o Comitê
Gestor, que reúne as representações comunitárias e instituições envolvidas na execução do
projeto. Com reuniões ordinárias a cada mês, o Comitê traz conteúdos do andamento das
obras e do trabalho social. Mediante as problemáticas descortinadas nas comunidades, estas
são relatadas por cada liderança e se tenta encaminhar a resolução. A frente da coordenação
do Comitê, a administração do município, por meio da SMHSA, tenta articular os resultados e
compatibilizar as agendas. "Pensando no que chamamos a sociabilidade básica das políticas
sociais, a inovação a destacar é a elevação do grau de participação popular a diferentes níveis
do processo de decisão, elaboração e implementação das políticas." (DRAIBE, 1993, p. 34)
Dentro deste contexto, questionamos os entrevistados sobre como ocorre o diálogo das
propostas entre os membros do Comitê Gestor, e como avaliam este espaço - apesar de
termos ciência que a sistemática de trabalho é precoce. Seguem as contribuições:
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Quadro 10: Avaliação do espaço do Comitê Gestor
Amazonas

"O diálogo ocorre nas reuniões eu avalia que todos os membros tem
liberdade para as propostas e sugestoes ou reclamacoes etc".
Bahia
"Na minha opinião o comitê gestor cumpre apenas uma formalidade, se
analisar as atas poderá ver que não se trata de um espaço democrático de
diálogo; qualquer tipo de cobrança das comunidades é encarado como
boicote ao projeto e não como contribuição".
"Em parte ele fica um pouco complexo dado ao volume de demandas
Goiás
exposta pelos membros do mesmo. A minha avaliação quanto ao comitê
é boa porque através do comitê podemos expor os problemas da
comunidade, mesmo sendo restrito devido ao tempo, mas é importante".
"Com democracia todos temos o mesmo direito de opinar. Muito bom!"
Maranhão
"O diálogo é muito tumultuado porque todos querem que as obras sejam
Paraná
feitas do dia para a noite. Eu avalio assim o poder publico esta ouvindo
as lideranças obrigado eles escutam mas eles decidem".
de 1 - "Ainda com representantes da prefeitura, com postura ditatotial, mas
Rio
recebendo em contra partida, aulas de conhecimento pleno de suas
Janeiro
necessidades, e apontando soluções inteligentes e executavies". 2
"Ainda sob a égide da Ditadura militar, sem cumprir sua finalidade
(deliberativo)".

Como propõe Bravo (2006, p. 83) "o sentido de controle social inscrito na constituição
é o da participação da população no sentido de elaborar, implementar e fiscalizar as políticas
sociais". Ante as contribuições das lideranças esses objetivos, em partes, distanciam-se duma
perspectiva pluralista, pois remanesce o autoritarismo estatal. É paradoxal o enfoque das
lideranças que afirmar ser o Comitê Gestor um espaço de "liberdade" (Amazonas) e
"democracia" (Maranhão). Demo (1996) recomenda com propriedade:
Assim, do ponto de vista do eixo político da política social, o primeiro
desafio será como motivar a organização comunitária, entendida tanto como
aglutinação de interesses, como de espaços. A meta parece clara: é preciso
chegarmos a um tipo de sociedade, marcada pela constituição democrática,
tão bem tecida em suas malhas associativas, que a própria democracia se
torne oxigênio diário e seja capaz de reagir às intervenções centralistas e
autoritárias. (DEMO, 1996, p. 33)
Avaliar a participação como exercício de cidadania e sua relação direta na

democratização da gestão pública nos instiga a refletir, primeiramente, sobre seus objetivos
enquanto processo histórico de construção de uma nova cultura democrática, circunscrita pelo
controle social. Nesta perspectiva democrática, é justificada a lógica do controle social da
seguinte forma:
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quem paga diretamente, por meio de impostos, os serviços é a própria
população, portanto; ela deve decidir onde e como os recursos públicos
devem ser gastos, para que tais serviços tenham maior qualidade, sejam
eficientes e atendam os interesses da maioria da população, não ficando à
mercê dos grupos clientelistas e privatistas. (CORREIA, 2000, p. 54)

Há desafios e obstáculos, portanto, no exercício do controle social (e no Comitê
Gestor do PAC não é diferente) à implementação de práticas participativas, deliberativas de
cunho popular. Fatores impeditivos de uma política que se pretenda ser horizontalizada. Posta
esta problemática, instiga-nos propor resoluções, com vistas ao enfrentamento de
conservadorismos, como propõe a liderança Rio de Janeiro: "visitas do setor fiscalizador da
CEF, às comunidades p/ ouvi-las sobre as obras do PAC [...] ausência das autoridades
responsáveis na esfera federal, pela qualidade das obras, e execução do projeto do PAC, no
Maciço. As lideranças estão, a mercê do poder Municipal". Dando continuidade à análise dos
dados da pesquisa, no próximo item, faremos a discussão de como o Serviço Social está
circunscrito nesta conjuntura, suas contribuições, a atuação profissional, bem como as
possibilidades junto ao PAC.

3.3 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL E OTIMIZAÇÃO DOS RESULTADOS

3.3.1 Inserção, conquistas e atuação profissional

O Serviço Social é uma profissão que está inserida na dicotômica relação do capital
versus

trabalho. Suas ações e intervenções estão direcionadas, preponderantemente, ao

enfrentamento das facetas da questão social, intensificadas na contemporaneidade. Enquanto
especialização do trabalho, a profissão tem como campo majoritário de atuação, a execução
final das políticas sociais, no entanto, na área de gestão e planejamento, houve relativo avanço
com o amadurecimento da profissão, bem como outros espaços que ainda não se adentrou ou
houve inserção de maneira superficial. Por outro lado, persistem certos conservadorismos
limitadores da prática profissional - ações desempenhadas sem caráter científico, voltadas a
superficialidade da demanda, agregadas de caridade e benevolência, ou seja, um trabalho
reduzido ao cumprimento de atividades pré-estabelecidas.
Delinear o perfil requerido do assistente social, demanda que se transcenda o imediato,
fornecendo respostas a realidade de modo a transformá-la. Iamamoto (1999) sustenta:
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O exercício da profissão envolve a ação de um sujeito profissional que tem
competência para propor, para negociar com a instituição os seus projetos,
defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e funções profissionais.
Exige, pois, ir além das rotinas institucionais e buscar apreender o
movimento da realidade, para detectar tendências e possibilidades nela
presentes passíveis de serem impulsionadas pelo profissional, desenvolvê-las
transformando-as em projetos e frentes de trabalho. (IAMAMOTO, 1999, p.
113)

Em relação a realidade imposta, como já abordado no transcorrer deste trabalho, é
resultante da relação de classes existentes, geradora de abismos sociais e, por conseqüência
também, dos indicadores publicizados. É neste cenário que a intervenção do Serviço Social
dá-se diretamente, e, para tanto, pressupõe um fazer profissional imbuído de preceitos:
teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político. Na atuação profissional, orientados
em Abreu (2004, p.66), consideram-se as especificidades dos espaços e as condições de
intervenções, "tendo em vista o atendimento de necessidades imediatas e o avanço do
processo de politização e conscientização numa perspectiva de classe".
Se as transformações ocorridas no bojo capitalista reorientaram o esquema societário,
mudaram também as demandas, ou pelo menos, se agravaram, solicitando do Serviço Social
tal compreensão. Portanto, "se não somos capazes de elaborar uma análise profunda dessa
realidade, não podemos pensar em construir alternativas de ação que estejam em consonância
com a dimensão emancipadora da nossa prática". (SOUZA; AZEREDO, 2004, p. 56)
Subjaz a essa proposição, verifica-se o estímulo a individualidade, sobreposta aos
interesses coletivos, o que confunde o trato dado as dimensões da problemática da questão
social. Por isso, lamamoto (1999) afirma que é requerido:
[...] um profissional culto e atento às possibilidades descortinadas pelo
mundo contemporâneo, capaz de formular, avaliar e recriar propostas no
nível das políticas sociais e da organização das forças da sociedade civil. Um
profissional informado, crítico e propositivo; que aposte no protagonismo
dos sujeitos sociais. Mas, também, um profissional versado no instrumental
técnico-operativo, capaz de realizar as ações profissionais, nos níveis de
assessoria, planejamento, negociação, pesquisa e ação direta, estimuladoras
da participação dos usuários na formulação, gestão e avaliação de programas
e serviços sociais de qualidade. (IAMAMOTO, 1999, p. 126)
É nesse momento de constante transformação social que surgem os empecilhos
voltados a assegurar a relevância das políticas sociais universais, instituídas sob a conferência
do controle social. Situação equivocada ainda mais quando analisadas as razões da
participação popular — as vezes fragmentada outras fragilizada, até porque a prerrogativa das
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administrações políticas não tendem a contemplar tamanha democratização. Pelo contrário, as
discussões têm sido articuladas sob prismas imperiosos, isto é, na sua essência, verticalizadas.
Neste contexto não simples de ser modificado, o assistente social estabelece "[...] determinada
relação com o Estado, cobrando sua intervenção direta, sistemática e contínua nas expressões
da "questão social", via políticas sociais públicas, consideradas como direito de cidadania, já
que é conquista dos trabalhadores". (GUERRA, 2007, p. 21)
Além da sensibilização dos protagonistas do controle social, do empreendimento de
análise crítica em relação aos mecanismos existentes das relações de poder (do mercado e do
Estado), do arcabouço ético, teórico e técnico, se afere do projeto profissional do assistente
social "[...] oferecer respostas concretas, mas não quaisquer respostas, e sim as de cunho
democrático, que vise a democratização da vida social, do poder político e econômico,
indicando os meios de realizá-las". (GUERRA, 2007, p. 31)
No campo da prestação de serviços sociais governamentais, ao operar com o
fundo público, participa do processo de redistribuição das mais valia social.
Aí seu trabalho se inscreve, também, no campo da defesa e/ou realização de
direitos sociais de cidadania, na gestão da coisa pública. Pode contribuir para
o compartilhamento do poder e sua democratização - no processo de
construção de uma contra-he gemonia no bojo das relações entre as classes ou para o reforço das estruturas e relações de poder preexistentes, com
efeitos no campo político-ideológico, dependendo de projeto ético-político
assumido pelo profissional e do jogo de forças políticas em que se realiza.
(IAMAMOTO, 1999, p. 114)
Aspecto importante também a ser objeto de abordagem no presente trabalho é o
entendimento do Serviço Social ser uma profissão eminentemente de cunho educativo,
inscrita no campo das atividades que incidem na formação da cultura, como um elemento
constitutivo das relações de hegemonia (ABREU, 2004). O fazer profissional, pressupõe o
domínio por parte do profissional não só de conhecimento científico, mas de informações que
podem contribuir/alterar a dimensão da vida cotidiana do usuário. Há que se considerar que o
assistente social tem o seu processo de trabalho "determinado por condições econômicas e
políticas, pelas diferentes organizações institucionais pelas peculiaridades geográficas e
culturais e pelas pressões exercidas pelas diferentes expressões da sociedade civil e do
Estado". (MELO; ALMEIDA, 1999, p234).
Reportamo-nos ao cunho educativo, mencionado por Marina Maciel Abreu (2004),
pois no Sub-Projeto Técnico Social do PAC do Maciço, as ações de MOC e ESA objetivam a
mudança de hábitos estabelecidos que comprometem a qualidade de vida dos moradores.
Exemplo claro trata-se dos resíduos sólidos dispostos ao longo das vias de acessos às
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habitações, já comprometidas pela restrita acessibilidade; apesar de ser ponto pacífico que
nestas áreas o poder público não dispõe de serviços eficientes, como a própria coleta de lixo.
Consectário, observamos as contribuições de Iamamoto (2007):
[...] o assistente social ao atuar na intermediação entre as demandas da
população usuária e o acesso aos serviços sociais, coloca-se na linha de
intersecção das esferas pública e privada, como um dos agentes pelo qual o
Estado intervém no espaço doméstico dos conflitos, presentes no cotidiano
das relações sociais. (IAMAMOTO, 2007, p. 428)

Percebe-se, portanto, quanto o Serviço Social intervém na realidade, contribuindo na
intermediação das relações sociais. A imagem da profissão, paulatinamente vem sendo
reconhecida frente a sociedade, o que exige em detrimento, matura cientificidade profissional,
atrelada a fecunda capacidade interventiva, cingidas por um projeto profissional
comprometido com a tratativa constante no projeto ético-político da profissão (Resolução
CFESS N°. 273/93 de 13 de Março de 93).

3.3.2 Projeto profissional e suas possibilidades

Todas as questões brevemente levantadas no tópico anterior: projeto profissional,
cunho educativo da profissão, além das exigências esperadas do assistente social na
contemporaneidade, vem à baila na linha de argumentação empreendidas nesta pesquisa. A
construção de respostas passíveis de serem efetivadas, oriundas da intersecção das políticas
sociais com o controle social e, as implicações do Programa de Aceleração do Crescimento no
cotidiano das 16 comunidades (caracterizadas pelo baixo poder aquisitivo), perpassam
indiscutivelmente o fazer profissional do Serviço Social - categoria responsável pela
execução direta do Trabalho Técnico Social, constante no Projeto do PAC apresentado pela
proponente (PMF) à repassadora dos recursos (CAIXA).
É provável que o montante orçamentário destinado para quase 22.500 pessoas não dê
conta de sanar a dívida histórica que as conduziu para tal patamar de subalternidade.
Aglutinada, tem-se a ausência de hábitos correlatos ao controle social, aonde as políticas
sociais são presumidas a partir da relação de tutela estabelecida entre o Estado e a população.
No entanto, mesmo com a existência dessa esfinge problemática, o Serviço Social tem
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também como imponente desafio a emancipação, mas, na verdade, em tempos de construção
de possibilidades, vigora a discussão de como otimizar os resultados.
Cogita-se como resposta ao desafio da otimização, ser premissa, ter claro projeto
profissional. Com ponderação, presume-se, que para deflagrar a otimização - consubstanciada
com a sustentabil idade das ações, interagir com a conjuntura.
Neste âmbito, entendemos que o exercício profissional orientado por um
projeto profissional que contenha valores universalistas, baseado no
humanismo concreto, numa concepção de homem enquanto sujeito
autônomo, orientado por uma teoria que vise apreender os fundamentos dos
processos sociais e a consciência de pertencer ao gênero e lhe permite
desenvolver escolhas capazes de desencadear ações profissionais motivadas
por compromissos sociocêntricos que transcendam a mera necessidade
pessoal e profissional de seus agentes que se hipertrofia na esfera da
cotidianidade. (GUERRA, 2007, p. 15)

Importa frisar o requerimento do Serviço Social ocupar as variadas instâncias onde se
descortinam os processos de trabalho. Se por um lado a categoria não penetrou eixos de
gestão, a presença junto a execução dos projetos, no bojo da implementação não pode ser
menosprezada. Por meio da pesquisa a liderança Paraná levanta: "o serviço social tem que
ser feito nas comunidades, porque muitas comunidade não conhece as asistente e nem sabe
que esiste isto". Esta colocação soma-se com o exposto pela liderança Rio de Janeiro,
segundo ela na sua comunidade o Serviço Social "tem sido inexistente".
Supõe-se que tais constatações, em parte, decorrem de intempéries ocasionadas por
problemas de gestão do projeto e da própria estrutura administrativa da PMF. Está prevista a
contratação de pelo menos mais cinco (05) assistentes sociais para o PAC do Maciço, pois o
número atual, três (03), não consegue absorver todas as demandas, haja vista a quantidade de
comunidades. Todavia, não foi ainda viabilizada (mesmo passados 07 meses do início das
obras) a contratação. Uma das possibilidades elencadas indica que se fará a contratação
através de empresa terceirizada. Salienta-se a burocracia impregnada no poder público, que
percorre o âmbito municipal, a CAIXA e os Ministérios. "O burocratismo excessivo que tem
caracterizado a máquina social pública, responde por parte significativa dos desacertos da
política social nacional." (DRAIBE, 1993, p. 29)
Os problemas constatados dizem respeito sem dúvida às propostas e esforços do
Serviço Social e, sobremaneira como a interferência institucional compromete a agenda
assumida com os usuários. Faleiros (2001, p. 20) afirma sobre o objeto de intervenção:
"passa-se a exigir do Serviço Social a ampliação de seu trabalho administrativo, em
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detrimento do trabalho profissional de relação com a população, reforçando-se a tendência à
burocratização". Com referência nesta argumentação de Vicente de Paula Faleiros,
intercalamos a afirmação de Iamamoto - para a autora "um dos maiores desafios que o
assistente social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e
construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de
demandas emergentes no cotidiano". (IAMAMOTO, 1999, p. 113)
É evidente que o Serviço Social passa por obstáculos intensificados com a redução do
Estado e agravamento da questão social, ficando emperrado na rotina às atividades sumárias
de acolhimento dos usuários. No entanto, ante os dificultadores da prática profissional,
acredita-se que é no cotidiano das relações sociais que está o bojo da inserção do Serviço
Social, assim sendo, se requer um Serviço Social em sintonia com os tempos atuais, "é
necessário romper com uma visão endógena, focalista, uma visão de "de dentro" do Serviço
Social, prisioneira em seus muros internos". (IAMAMOTO, 1997, p. 7)
Olhar para fora do Serviço Social é condição para se romper, tanto com uma
visão rotineira e burocrática do Serviço Social que não permite vislumbrar
possibilidades inovadoras para a ação, quanto com uma visão ilusória e
desfocada da realidade, que conduz a ações inócuas. Ambas têm um ponto
em comum: estão de costas para a história, para os processos sociais
contemporâneos. (IAMAMOTO, 1997, p. 9)

Isto sugere que o assistente social, antenado com a conjuntura vivenciada, nela inserese procurando ultrapassar a viabilização dos direitos sociais. Requer-se um profissional que
lide com a interdisciplinaridade, dialogue com as instituições e sobremaneira, construa com os
usuários as políticas - fator primordial de horizontalização das políticas sociais, garantindo a
apropriação pelo público alvo. Detectamos por meio das contribuições das lideranças Goiás e
Bahia, que o Serviço Social no PAC do Maciço tem contribuído fundamentalmente na
comunicação e interface, além das mediações nas reuniões realizadas, estando os profissionais
atentos para as reivindicações das lideranças. Sobre este aspecto Faleiros (2001, p. 41) diz que
"a construção e desconstrução de mediações no processo de fragilização e fortalecimento do
poder implica um instrumental operativo para captar as relações e elaborar estratégias que
constituem o campo de uma profissão de intervenção social na constante relação
teoria/prática".
A avaliação da liderança Amazonas do Serviço Social no PAC demonstra a
importância na condução dos problemas. Para Maranhão os profissionais "são pessoas que
nos encherga como pessoas que somos". Buscando alinhavar a ética com a atuação, observa-
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se no respeito aos usuários componente intrínseco, por estar agregado reconhecimento às
especificidades das comunidades. A despeito, observemos o registro de Maria Lúcia Barroco:
A reflexão ética é pressuposto para a formação/capacitação e o exercício
profissional; é necessária para o desvelamento da realidade, face às
implicações éticas do agir profissional, aos conflitos éticos presentes no
cotidiano profissional, aos impasses diante de escolhas de valor, entre outros.
(BARROCO, 2004, p. 31)
Consubstanciados nos espaços de participação do PAC: Comissão do Parque,
Comissão de Saneamento Ambiental, Comissão Comunitária de Obras e Comitê Gestor,
adotar estratégias propensas a conscientização e fortalecimento das associações comunitárias,
condiz com o estímulo ao controle social. Apesar do cotidiano de trabalho precarizado
restringir o assistente social, no tocante à aplicabilidade dos instrumentais inerentes a sua
prática profissional, o Serviço Social amadureceu ao longo dos tempos, modificando a
intensionalidade conceitual, afirmando-se e consolidando-se pela clara luta em prol dos
interesses da classe trabalhadora. A sinalização dos espaços de trabalho em voga na
contemporaneidade tende a instigar uma orientação heterogênea da conjuntura impressa. No
que concerne, baseamo-nos na exposição de Faleiros, para concluir a seção deste trabalho:
O processo de ação ou intervenção profissional não se modeliza num
conjunto de passos preestabelecidos (a chamada receita), exigindo uma
profunda capacidade teórica para estabelecer os pressupostos da ação, uma
capacidade analítica para entender e explicar as particularidades das
conjunturas e situações, uma capacidade de propor alternativas com a
participação dos sujeitos na intricada trama em que se correlacionam as
forças sociais, e em que se situa, inclusive, o assistente social. (FALE1ROS,
2001,p. 65)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta etapa consiste na tentativa de sintetizar os elementos apresentados nas seções
compositoras deste Trabalho de Conclusão de Curso, o qual apresentou aspectos das Políticas
Sociais a partir do século XX, o Controle Social no Brasil, confluindo no estudo do ainda
precoce Programa de Aceleração do Crescimento, implementado pela gestão do Presidente
Luis Inácio Lula da Silva - governo símbolo da classe trabalhadora e, com recorte das
possibilidades e desafios do Projeto no Maciço do Morro da Cruz de Florianópolis. Pretendeu
argüir posicionamentos centrais (também expostos ao logo do trabalho), na tentativa de
contribuir para a reflexão das temáticas apontadas, além de alavancar a reflexão de que o PAC
não está desconecto dos processos de formação histórica do país ou mesmo, para a partir deste
preceito, otimizar os resultados, principalmente à população público-alvo.
Para tanto, iniciamos com uma retomada histórica das políticas sociais. Com o
Keynesianismo temos a regulação da economia pelo Estado, deflagrando a reorganização das
políticas sociais, mesmo cunhadas pelo estímulo ao consumo, fator mantenedor do
capitalismo; em baixa pela grande depressão mundial de 1929. Esta concepção, notadamente
nos países nórdicos da Europa deflagrou o Estado de Bem Estar Social (Welfare State),
proposto pelo deputado inglês, Willian Beverige. O Welfare State inaugura nova concepção
de cidadania por prever políticas sociais universais e ampliadas, circunscritas na
responsabilização do Estado pela qualidade de vida dos sujeitos, mantendo-os resguardados
das nefastas condições do capitalismo. Entretanto, essa concepção não agradara as potências
mundiais como o próprio Estados Unidos, tampouco com resultados significativos nos países
periféricos, inclusive no Brasil.
No entanto, as diretrizes de proteção social elencadas pelo Welfare State não foram
bem vistas pelos detentores dos meios de produção, haja vista que o capitalismo sempre
almejou interpor sua supremacia à sociedade em geral e junto ao Estado, utilizando-o corno
instrumento viabilizador da ideologia consumista. Baseado no guilhotinamento da coisa
pública, na precarização das políticas sociais e do mundo do trabalho, nasce e obtém adesão
ainda na década de 80, o neoliberalismo: corrente que expõe bilhões de pessoas à
subalternidade, enquanto concentra renda de modo exacerbante.
Com postura rígida e conservadora, o neoliberalismo agrava as facetas da questão
social, com ênfase nas periferias do capitalismo mundial. Ao submeter parcelas populacionais
a mínimos que sequer garantem a sobrevivência, descortina uma seqüência de normas aos
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Estados, o que traduz a ausência de medidas eficientes e eficazes de combate à pobreza e
distribuição de renda, através de políticas sociais marcadas por siglas partidárias, residuais ou
mesmo de caráter filantrópico.
Atrelado a conjuntura descrita, considerando toda a mobilização e articulação da
sociedade brasileira ao longo de décadas, inaugura-se em outubro de 1988 a nova
Constituição Federal — tida como cidadã pela perspectiva de minimizar os altissonantes
abismos sociais existentes. Ressalvamos ainda que na CF/88 consta o sistema de Seguridade
Social, baseada nas premissas do Estado de Bem Estar Social. Contudo, a regulação dos
direitos sociais não passaram imunes às críticas da elite nacional e dos organismos
internacionais, principalmente por prever a participação da sociedade civil no engendramento
político.
O controle social, problematizado também na primeira seção embala a perspectiva de
fortalecer a sociedade civil, conforme a torna protagonista das definições de prioridades. Uma
vez que sanar a intensa dívida social existente, exige a clara orientação de políticas voltadas
às parcelas mais vulneráveis, confluente com engajamento cívico capaz de reforçar a
consciência coletiva. Sem dúvida, a efetivação do controle social pela sociedade civil
ultrapassa a premissa da participação popular; representa notoriamente a real democratização
dos canais de gestão do Estado. Em suma, o controle social delineia um espectro que
possibilita alterar o cenário político; apesar dos entraves existentes.
Guiados pela premissa de indissociabilidade entre políticas sociais e a esfinge
econômica, salientada em todo o trabalho, detivemo-nos a analisar a conjuntura nacional e o
perfil das propostas instaladas nas últimas décadas, em especial ao governo Lula. Com isso,
procuramos garantir a sustentação dos elementos apresentados acerca do PAC. No que tange
ao referido Programa de alcance nacional, apresentamos sua estrutura e organização, fazendo
os recortes canalizadores ao Projeto do Maciço do Morro da Cruz. Vale lembrar, a
contextualização feita sobre a capital catarinense, seguida da interação dos indicadores das
comunidades do Maciço com a realidade dissertada.
Com base no referencial construído, na terceira seção centramos esforços em dialogar
com pesquisadores que apresentam posições diferenciadas sobre o PAC. Consoante com
nosso propósito, esforçamo-nos para salientar os possíveis resultados à população
beneficiária, independente da crítica ostensiva. Isto porque, tivemos o cuidado de não
sobrepor a cômoda posição de análise, aos interesses e, acima de tudo, necessidades das
famílias residentes nas comunidades contempladas por ações do PAC no Maciço do Morro da
Cruz.
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Ao tecer considerações sobre o PAC, mesmo compreendendo os obstáculos de
construir uma política social horizontalizada, pluralista e transformativa do cotidiano dos
usuários, estabelecemos a necessária compatibilização do crescimento econômico com justiça
social - pressuposto inscrito nas diretrizes do próprio PAC. Por decorrência, tivemos o
desafio de entender as apregoações ideológicas do Estado, no tocante a condução feita pelos
gestores, o que restringe a política social à caridade pública. Outro sintoma, consiste em
transcender a política social como mero apêndice da política econômica.
Através de pesquisa empírica, desenvolvida junto a 50% das representações
comunitárias do Maciço, foi possível adquirir maior entendimento da percepção dos
resultados a partir das experiências diretas da relação destes com o meio. É importante frisar
que não se vislumbrou avaliar os resultados do PAC, mas sim, estabelecer conectivos de
como vem se dando sua construção, inter-relacionada à conjuntura macro. Todavia, diante das
informações apresentadas, conseguimos esboçar os significados das ações nas áreas, bem
como aproximar a discussão travada no Comitê Gestor, às expectativas apregoadas pela
Constituição Federal, aonde aparecem claramente subsídios que atestam a confiança dos
moradores tornarem-se mais cidadãos.
Demonstramos, assim, ser insubsistente as teses do ideário neoliberal, segundo as
quais o Estado não pode intervir no combate as mazelas sociais. Perspectiva condenatória
subalternidade, à individualização das demandas e culpabilização pela situação cotidiana.
Segundo os elementos apresentados, consideramos ter atingido com êxito não só os
objetivos da pesquisa, mas as respostas aos problemas elencados no objeto de estudo.
Portanto, concluímos que o PAC caracteriza-se como uma grande política pública de
governo, orientado por preceitos econômicos, mas também se propõe a implementar políticas
sociais voltadas à urbanização, saneamento, habitação, acessibilidade, equilíbrio ambiental,
dentre outras. Definimos também que faz-se necessário substanciar a democracia mediante a
ampliação da visibilidade social do Estado e a introdução de mecanismos que propiciem
efetivo controle social, não obstante as tensões e conflitos inerentes.
Por meio deste trabalho foi possível somar conhecimento e chamar a atenção da
categoria sobre os espaços de atuação do Serviço Social, enfatizando que sua prática não se dá
deslocada das diretrizes econômicas adotadas, sendo necessário compreendê-las, interpretálas e ter maior proximidade com as temáticas congêneres, pois ao limitarmo-nos à incisiva e
constante crítica, pouco criamos no que se refere a oportunidades de reconhecer as
possibilidades de otimização dos resultados para as populações usuárias - pessoas que por
sinal, não podem depender apenas do ideário transformativo, alimentado nos "neutros"
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espaços acadêmicos; freqüentados ainda por uma maioria branca e de classes média e alta.
Convém deixar claro que isso não significa regredir na cientificidade dos métodos e dos
avanços técnico-operativos vivenciados.
Entendemos que este Trabalho de Conclusão de Curso contribuiu em nossa formação
essencialmente por ampliar a dimensão acerca de temáticas inerentes à prática profissional e
por revelar um campo de atuação repleto de desafios, mas também de possibilidades correlato à gestão e planejamento de políticas sociais, o que colabora para tornar o Serviço
Social uma profissão capaz de inserir-se na configuração contemporânea.
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Este questionário é parte da pesquisa para elaboração de Trabalho de Conclusão de
Curso em Serviço Social, do acadêmico Graciano Pedro Piacentini, orientado pela Profa.
Dra. Eliete Cibele Cipriano Vaz, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A
identidade dos participantes será mantida em sigilo.
1 - Perfil dos Sujeitos
1.1 — Nome (opcional):
1.2 — Sexo: ( ) Masculino

( ) Feminino

1.3 — Escolaridade:
( ) analfabeto
( ) ensino fundamental incompleto
( ) ensino fundamental completo
( ) ensino médio incompleto
( ) ensino médio completo ( ) terceiro grau incompleto
( ) terceiro grau completo ( ) especialização ( ) mestrado ( ) doutorado
Observações:
1.4 — Meio de comunicação que utiliza para manter-se informado, principalmente sobre o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)?
( ) rádio
( ) revista
( ) televisão
( ) internet
( ) jornal
( ) outros

2 - Ocupação (Trabalho)
2.1 - Profissão:
2.2 - Horas trabalhadas dia:

3 - Caracterização da área onde mora
3.1 - Comunidade
3.2 - Tempo de moradia na comunidade:

4 - Indicadores da comunidade:
4.1 — Enumere (em escala crescente) as principais reivindicações da comunidade:
( ) Escola/creche
( ) Coleta de Lixo
( ) Habitação
( ) Saneamento
( ) Urbanização/acesso
( ) Segurança
( ) Saúde
( ) Energia Elétrica ( ) Outros:
( ) Água
Poderia Justificar sua resposta ou apontar maiores informações?

109

5 - Sobre seu percurso de liderança comunitária:
5.1 - Há quanto tempo atua como liderança? (anos ou meses)
5.2 - De que maneira foi eleito (a)?

6 - Sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
6.1 - No seu entendimento o que o PAC representa para as comunidades do Maciço?

6.2 - Comparando com os outros Programas ou Projetos de atuação na área, o que o PAC
apresenta de novo? E o que ele repete?

6.3 — Como ocorre o diálogo das propostas entre os membros do Comitê Gestor? E como
você avalia o Comitê Gestor?

11O

6.4 - Que nota você atribuiria para a participação dos moradores da sua comunidade nos
momentos de votação, decisões, reivindicações, etc. na escala de O a 10?
Nota:
6.5 — De que maneira os moradores vêm participando da implementação do PAC na sua
comunidade?

6.6 — Você poderia responder se o PAC contempla as demandas da comunidade e que
mudanças ele traz para os moradores do Maciço?

7 — Quanto ao trabalho dos Assistentes Sociais
7.1 — No seu entendimento quais as principais contribuições do Serviço Social para o
Projeto do PAC no Maciço do Morro do Cruz?
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8 — Sugestões, reclamações ou críticas no todo:

Autorizo o acadêmico Graciano Pedro Piacentini a utilizar essas informações no
Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social, pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).
Data:

Assinatura do participante:

