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Resumo: Este artigo trata da gestão democrática no Brasil, a partir da reforma gerencial do 
Estado na perspectiva neoliberal nos anos 1990, enfocando seus reflexos na política de 
assistência social. O objetivo do artigo é compilar aspectos da gestão democrática da 
política de assistência social no Brasil e como esta foi incorporada ao discurso oficial do 
cenário neoliberal. Nos procedimentos metodológicos  foram utilizadas revisão de literatura 
e pesquisa documental. Os resultados apresentados verificaram as mudanças na gestão 
pública brasileira nos últimos anos, notadamente na política de assistência social, 
diretamente vinculadas à política macroeconômica implementada pelo Estado neoliberal. 
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Abstract: This article deals with democratic management in Brazil, from the management 
reform of the State in the neoliberal perspective in the 1990s, focusing its reflexes on social 
assistance policy. The purpose of this article is to compile aspects of the democratic 
management of social assistance policy in Brazil and how it was incorporated into the official 
discourse of the neoliberal scenario. In the methodological procedures we used literature 
review and documentary research. The results presented verified the changes in Brazilian 
public management in recent years, notably in the social assistance policy, directly linked to 
the macroeconomic policy implemented by the neoliberal State. 
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1. INTRODUÇÃO 

Vivenciamos um momento histórico em que a democratização da gestão das políticas 

sociais, preconizada na Constituição Federal de 1988, encontra-se ameaçada desde o golpe 

parlamentar e midiático ocorrido em 2016, onde uma presidenta eleita democraticamente foi 

acusada e cassada, assumindo em seu lugar um governo ilegítimo, que vem apresentando 

e aprovando nas casas legislativas uma agenda política de ajustes fiscais de cunho 

reformista e ultraconservador, que não passou pelo crivo das eleições populares. Um 

cenário que põe em xeque as conquistas da classe trabalhadora, alcançadas nas últimas 

três décadas, e avança em direção ao passado de inseguranças sociais, de desproteção 

social, ausência de garantias trabalhistas e centralização decisória. 

As políticas sociais são o principal alvo dessas reformas em curso e vem passando por 

mudanças no direcionamento de recursos, concepção e organização de serviços, 

programas, projetos e benefícios. A primazia do Estado na condução das ações e o controle 

social são diretrizes ameaçadas da gestão democrática das políticas sociais. Em seu lugar, 

a refilantropização das ações, a desqualificação dos trabalhadores e a falta de diálogo com 

as instâncias deliberativas assumem a condução das políticas sociais, especialmente a 

política de assistência social.  

1.1. Objetivo 

O objetivo do artigo é compilar aspectos da gestão democrática da política de assistência 

social no Brasil e como esta foi incorporada ao discurso oficial do cenário neoliberal. 

1.2. Justificativa 

A democratização da gestão da esfera pública no Brasil é um horizonte a ser perseguido 

pelo Estado e sociedade civil desde a abertura política do Estado autoritário militar (1964-

1984) para o Estado de direito (pós-Constituição de 1988). Historicamente, a Repúbica 

brasileira teve sua gestão democrática impedida por longos momentos, mediante golpes de 

Estado que galgaram o poder central sem o voto popular.  

Compreender as funções do Estado em cada contexto, suas perspectivas e paradigmas, os 

processos de gestão pública é fundamental para apreender a centralidade do papel do 

Estado no trato da questão social, sob a égide da contradição e correlação de forças sociais. 

Para tanto, há que se refletir: de que Estado se está falando? Quais as diretrizes para a 

configuração das políticas sociais, notadamente a política de assitência social? Por fim, há 

que se clarificar que a crise não é do Estado, que precisa de reforma e sim da 

superprodução do capital.  
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1.3. Método 

Os estudos sobre a gestão democrática remontam os pressupostos dos dois principais 

modelos de gestão pública, a saber: modelo burocrático, adotado pela Estado autoritário e 

modelo gerencial, preconizado na reforma neoliberal do Estado nos anos 1990.  

Para sintetizar o conhecimento produzido sobre cada modelo de gestão pública, utilizamos a 

revisão da literatura existente sobre o tema, por meio de livros e artigos publicados em 

periódicos, de modo a identificar as categorias que permeiam os estudos dos principais 

autores sobre gestão democrática, neoliberalismo e sua influência na política de assistência 

social.  

1.4. Resultados obtidos 

Mediante a revisão de literatura efetuada, conjeturamos que as mudanças ocorridas na 

gestão pública brasileira nos últimos anos são organicamente vinculadas à política 

macroeconômica implementada pelo Estado neoliberal, que impôs uma agenda reformista 

ultraconservadora à classe trabalhadora, por ocasião da globalização do capital. 

Essa afirmação é fundamentada num dos pilares da ofensiva ultraconservadora, que 

preconiza o envolvimento da sociedade civil na gestão pública, alegando maior 

transparência das ações e exercício democrático do poder, ao passo que escamoteia sua 

real intenção: transferir para a sociedade civil as funções onerosas do Estado, como 

assistência social, e destinar ao mercado as políticas sociais rentáveis, como previdência, 

saúde e educação. 

Apesar da Constituição Federal de 1988 preconizar a soberania popular e a universalização 

de direitos como princípios fundamentais, o país vive um paradoxo sob aspectos políticos, 

ideológicos e sócioeconômicos, haja vista a inserção brasileira na nova ordem do capital 

mundial de forma tardia, mas agressiva, submetida a uma reforma gerencial do Estado, 

ainda nos anos 1990, que só se expandiu nos governos seguintes. No governo ilegítimo 

atual,  a Constituição Federal está sofrendo uma série de emendas, trazendo em seu bojo a 

violação dos direitos sociais e trabalhistas, preconizada pela classe dominante no país. 

Souza Filho (2013) ilustra bem esse paradoxo: 

As ambiguidades da “Nova República”, manifestadas no texto contitucional, entre 
uma ordem econômica conservadora e uma ordem social e administrativa 
democrática, nos diagnósticos precisos, do ponto de vista democrático, sobre a 
estrutura das políticas sociais e da administração pública, e as ações pífias ou 
mesmo conservadoras nessas áreas e a resistência à implementação do modelo 
neoliberal, demonstram a crise de hegemonia existente no período e a influência que 
os setores democrático-populares tiveram sobre a definição das diretrizes do novo 
projeto nacional que se encontrava em construção. (SOUZA FILHO, 2013, p. 162-
163) 
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Já no Governo de Fernando Collor (1990-1992), o país sofre as primeiras investidas 

neoliberalizantes, com a abertura do mercado interno às importações, na contramão do 

movimento democrático, que consegue a regulamentação dos direitos sociais. Um deles é 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, em 1993, que visa a ampliação da cidadania, 

através da regulamentação de uma assistência social universalista, para quem dela 

necessitar e que de fato venha propiciar maior inclusão social por meio da ação integral e 

integrada com as demais políticas sociais.  

Em contrapartida, a reforma estatal decorrente do modelo neoliberal de economia implica a 

concessão de um outro tipo de assistência social, focalizada, seletiva, ineficiente e ineficaz, 

uma vez que não consegue atingir níveis satisfatórios de inclusão social. 

Por não ter uma base majoritária no Congresso Nacional que o apoiasse, as tendências 

neoliberais no Brasil só se concretizam em 1993, quando Fernando Henrique Cardoso 

assume o Ministério da Fazenda, a convite do novo presidente Itamar Franco (1992-1994), 

que substituiu Collor após o impeachment. 

Sob a égide das determinações neoliberais, a assistência social viu seu público 
expandir-se em conseqüência do desmonte dos sistemas de proteção social, da 
precarização das relações de trabalho, do aumento do desemprego e da elevação 
dos índices de desigualdades sociais, que remeteu aos serviços sócio-assistenciais 
segmentos não contemplados com as seguranças sociais básicas. Esta conjuntura 
demarca a implantação da assistência social como política pública na esfera 
municipal, mas também revela o compromisso de diversos atores no processo de 
construção e de gestão desta política baseada no direito do usuário e orientada pela 
participação popular. (PASTOR, 2007: 04) 

Por meio de consensos formados com ampla exposição ao debate público, onde a mídia foi 

uma aliada imprescindível, a equipe econômica da época e o empresariado nacional 

convenceram a população de que a entrada do Brasil na nova ordem do capital mundial só 

seria permitida após a desregulamentação do mercado nacional aliada ao controle 

inflacionário. 

Foi assim que o Ministro da Fazenda obteve o aval dos parlamentares para implementar as 

medidas impostas pela política econômica neoliberal que compunham seu Plano Real, na 

intenção de assegurar a estabilidade financeira do país. 

A valorização do real, nova moeda em vigor a partir de então, associada à queda da inflação 

rendeu a FHC a vitória ainda em primeiro turno na eleição de 1994, num processo que 

Behring (2009) caracterizou como chantagem eleitoral: ou os brasileiros votavam no 

candidato do plano econômico que obteve êxito após uma década de crise, ou retornava a 

alta inflacionária. 

No seu primeiro mandato enquanto Presidente da República, FHC deu continuidade às 

medidas neoconservadoras que marcaram sua passagem pelo Ministério da Fazenda. 
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Mesmo com essa política de fortalecimento do câmbio, onde o capital internacional obtinha 

vantagens irrestritas, a popularidade do presidente continuava em alta permitindo que o 

mesmo ampliasse suas alianças políticas na Câmara e no Senado, aprovando o projeto de 

reforma gerencial do Estado, como assinala Souza Filho:  

Sendo assim, como perspectiva institucional, para fortalecer o mercado, reduzir o 
escopo democrático, evitar o comportamento rent-seeking dos políticos e dos 
burocratas e a consequente expansão do Estado, a teoria da escolha pública propõe 
uma estrutura burocrática reduzida, sob comando político centralizado e, 
dialeticamente, aponta para a sua flexibilização, via mecanismos gerenciais, através 
da descentralização, da transferência de atividades estatais para o mercado e da 
incorporação de mecanismos de concorrência na adminitração pública, na medida 
em que não se pretende expandir o Estado para a área social. (IBIDEM, p. 185) 

Assim sendo, o país acompanhou passo a passo o desmonte do patrimônio público. 

Primeiro, o sucateamento e a ineficiência dos serviços públicos decorrentes da falta de 

investimentos, que já vinham sendo cortados desde o Governo Collor. Depois, o 

congelamento dos salários amargado pelos funcionários públicos que se estendeu durante 

os dois mandatos de FHC. Por fim, a incorporação pela população do discurso de que o 

Estado não podia manter suas instituições e que a privatização seria a única saída, foi o 

desfecho que o presidente esperava para dar cabo às empresas estatais. 

Dessa forma as empresas estatais produtivas foram vendidas, muitas delas a valores 

irrisórios se comparados com seu potencial, como foi o caso da Companhia Vale do Rio 

Doce, a maior operadora do mundo com minério de ferro. Não tardou muito para surgirem 

os primeiros problemas inerentes à macroeconomia implantada no Brasil. Singer (2002) 

mostra que em 1995, a crise cambial no México e na Argentina afastou os investidores do 

Brasil, o que provocou um crescimento ínfimo da economia por mais de um ano 

consecutivo. 

Quando o país parecia que estava conseguindo regularizar a sua dinâmica econômica, a 

crise asiática em 1997, abalou o Brasil novamente. Em 1999 foi a vez da economia 

brasileira entrar em colapso, que, segundo especialistas, deveria ter eclodido ainda em 

1998, mas foi segurada até janeiro do ano seguinte, para que fosse garantida a reeleição de 

FHC. 

Esse período marca a publicação da Política Nacional de Assistência Social e da Norma 

Operacional Básica nº 02, ambas em 1998, imprimindo princípios organizativos de um 

sistema descentralizado e participativo, mas ainda pulverizado em programas e projetos 

sem continuidade. Em âmbito federal, o carro chefe do primeiro damismo era o Programa 

Comunidade Solidária, que reforçava o voluntarismo e a não profissionalização das ações, 

que tinham cunho assistencialista, nos moldes neoliberais. 
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Para restabelecer a confiança do mercado internacional no Brasil durante esses anos de 

recessão, o governo passou a emitir títulos da dívida pública e elevar a taxa de juros para o 

financiamento dos déficits públicos. Assim como nos demais países da América Latina de 

orientação neoliberal, a crise fiscal do Estado foi o principal argumento utilizado para 

legitimar socialmente o favorecimento da acumulação rentista em detrimento da distribuição 

de renda.  

O preço pago pela promessa de crescimento do país foi a perda da autonomia nacional no 

controle da política econômica e o recuo nos investimentos sociais para geração do 

superávit primário, isto é, a alimentação do capital especulativo por meio da manutenção 

das altas taxas de juros. 

Essas providências tomadas não incidiram da forma esperada na retomada das atividades 

produtivas, muito menos no crescimento econômico. A exemplo do que vinha ocorrendo nos 

demais países periféricos de conduta neoliberal, o capital especulativo sobrepôs-se ao 

capital produtivo. Para que o último sobrevivesse dentro desta conjuntura foi necessária a 

liberação de créditos pelo governo brasileiro e a concessão de fortes incentivos fiscais, além 

de oferecer toda a infraestrutura necessária para o escoamento da produção. 

Essa política tratou-se na verdade de um processo de desintegração do sistema econômico 

interno, uma vez que fragmentou a indústria nacional haja vista a preferência dos 

investidores pelo mercado financeiro, mais rentável e sem grandes riscos. 

As implicações produtivas decorrentes deste tipo de política econômica foram a 

flexibilização do trabalho, onde os operários vivem à mercê de empregos temporários ou do 

desemprego estrutural. O movimento sindical diante deste quadro tornou-se desvinculado e 

pulverizado, já que suas ações são voltadas para os trabalhadores formais.  

As consequências sociais desse ajuste foram desastrosas, o aumento da pobreza fez com 

que o governo restringisse a política social aos programas de renda mínima, enquanto que 

as outras políticas públicas passam por cortes nos investimentos. Essas características 

confrontam-se diretamente com a luta popular da década de 1980, que tinha um projeto 

societário de consolidação da social democracia com base na recriação da política para a 

transformação da esfera pública brasileira. O que de fato ocorreu foi o esfacelamento desta, 

por meio dos ajustes impostos pelo reformismo neoconservador. 

A cidadania, nesse contexto, passa por uma reconceituação. Sai do âmbito dos 
direitos adquiridos para os parâmetros consumistas e eleitorais. Ser cidadão na nova 
lógica é integrar o mundo globalizado por meio da satisfação de interesses e 
necessidades privadas, isto é, comprando os meios para tal (NOGUEIRA, 2004: 
122).  

O que se verifica nessa nova concepção de cidadania democrática é o fato da 

representatividade alimentar o conformismo dos indivíduos perante o desmantelamento da 
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esfera pública e dos direitos sociais. Sob essa ótica, a eleição presidencial de 2002 seria 

então a oportunidade de romper com a política reformista e alienadora que passou os 

últimos oito anos no poder. 

A vitória petista, no entanto, mesmo tendo sido resultado de um amplo processo de 

mobilização de vários segmentos da sociedade civil e movimentos sociais, contando ainda 

com o apoio decisivo do empresariado carioca e paulista, assumiu perante o FMI o 

compromisso de manter a orientação macroeconômica estabelecida por seu antecessor e 

encaminhar as reformas previdenciária e tributária, sinalizando a partir daí que o novo 

governo não empreenderia a ruptura esperada pelos brasileiros. 

A oposição teve força política para chegar ao governo, mas não conseguiu conquistar o 

poder, dominado por uma sociedade política conservadora, fechada ao diálogo com a 

sociedade civil. Os espaços públicos permaneceram estatizados e limitados, ao invés de se 

tornarem canais de legítima participação cidadã no exercício do poder.  

A sociedade civil também contribuiu para a formação desse quadro, pois não conseguiu 

transformar a euforia da eleição em um movimento contínuo que efetuasse as mudanças 

esperadas. O Sistema Único de Assistência Social – SUAS, por exemplo, foi concebido na 

perspectiva de atender à principal deliberação da IV Conferência Nacional de Assistência 

Social, ocorrida em dezembro de 2003, em Brasília. As discussões e propostas 

apresentadas nesse evento indicaram que a construção do SUAS se tornava inadiável para 

a consecução dos objetivos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e consolidar a 

assistência social enquanto política pública e direito social da população brasileira. 

Todavia, na intenção de garantir sua governabilidade, o governo do PT forjou alianças junto 

à setores conservadores da sociedade política, ligados ao agronegócio e ao empresariado 

nacional, contrariando as expectativas da sociedade civil de ser incorporada ao cenário 

político nacional. 

Mediante essa conduta política, NETTO (2004: 19) alertou para a necessidade de se “ter a 

clareza de que este governo, antes da metade do seu mandato, tornou-se irrecuperável para 

qualquer perspectiva democrático-popular”. Essa afirmação sinaliza que as premissas 

neoliberais perderam o caráter de ofensiva e se consolidaram enquanto política hegemônica 

no Brasil.  

Durante os três mandatos petistas a gestão das políticas sociais não esteve voltada para a 

desmercadorização e nem a concretização de direitos sociais, pelo contrário, deram 

continuidade a agenda reformista neoliberal, gerando um dualismo político de classe entre 

os que são mais bem atendidos pelo mercado e os que são pior atendidos pelo Estado. 
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Os governos de Lula e Dilma mantiveram a economia brasileira fechada, com poucas 

importações e exportações para o potencial do país no cenário mundial; não havia uma 

estratégia econômica definida, mas várias, conforme a conjuntura dos demais países, 

incentivando o consumo para assegurar o emprego. 

No campo da assistência social, o maior volume de recursos foi direcionado para a 

transfência de renda direta ao cidadão, ampliação da rede de equipamentos sociais, por 

meio do cofinanciamento de serviços ofertados com caráter continuado, porém, fragilizados 

pela baixa qualidade, rotatividade de profissionais, com vínculos trabalhistas precários e 

condições éticas e técnicas de trabalho aquém do preconizado.  

Segundo Carvalho (2014) na sociedade capitalista o cidadão é o consumidor, a lógica do 

capital se pauta na capacidade aquisitiva e não pelas necessidades. O que nos leva à 

reflexão sobre o acesso e a qualidade dos serviços sociais. Durante os governos petistas foi 

notória a ampliação do acesso dos segmentos mais pauperizados da sociedade às políticas 

sociais, entretanto, a qualidade dos serviços prestados é questionável, havendo clara 

diferença entre os serviços públicos ofertados em unidades estatais e os serviços prestados 

em unidades privadas conveniadas. 

Os mega eventos trazidos para o país, o desvio de dinheiro público nas obras de 

infraestrutura inacabadas e a péssima qualidade dos serviços públicos geraram uma 

insatisfação generalizada com o governo petista. As manifestações de junho de 2013 

perturbaram a ordem social e fizeram emergir agendas mal resolvidas, contradições e 

paradoxos no Estado e nas políticas sociais. Em resposta, o pacote político adotado foi o 

tratamento dado à corrupção, que passou a ser crime hediondo; a derrubada da PEC 37, 

que limitava os poderes do Ministério Público nas investigações de corrupção e a destinação 

de 75% dos royalties do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. 

A reação do governo foi suficiente para assegurar a reeleição de Dilma Roussef, no ano 

seguinte, mas o crescimento econômico estagnado, a alta inflacionária e a alta carga 

tributária para a classe média, que não vê os impostos pagos revertida em serviços públicos 

de qualidade, eclodiu em todo o país um sentimento antipetista, reforçado pela mídia e 

redes sociais. Movimentos pró-impeachment, financiados por partidos políticos da elite 

conservadora tomaram as ruas e criaram o cenário político para o golpe parlamentar e 

midiático de 2016.  

A presidenta eleita democraticamente foi acusada e cassada, assumindo em lugar, um 

governo ilegítimo apresentando uma agenda política neoliberal ultraconservadora, de clara 

defesa dos interesses da classe dominante e total recusa dos direitos da classe 

trabalhadora.  
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Assim, estão comprometidos os avanços das políticas sociais dos últimos anos, que 

reduziram os índices da pobreza extrema, mas não alteraram em nada os pilares das 

desigualdades socioeconômicas: a concentração de renda não se modificou, pelo contrário, 

os ricos ficaram mais ricos e a classe dominante cada vez mais ávida pelo fundo público. É 

preciso ultrapassar o modelo gerencial transformista de gestão vigente, com traços 

patrimonialistas, clientelistas, burocráticos em direção à gestão social das políticas sociais. 

Carvalho (2014) traz uma concepção de gestão social crítica ao neoliberalismo, fundada no 

Estado social de direito e responsável pela proteção social. A autora aponta ainda a 

intersetorialidade e transversalidade das políticas sociais como caminho para reduzir a 

ênfase nos tradicionais recortes setoriais e especializações estanques. Todavia, somente 

pela defesa da integralidade das políticas sociais que se alcançaria uma abordagem 

multidimensional da questão social, a partir da articulação público-privado. 

É nessa articulação público-privado onde reside o risco de retrocesso na primazia estatal 

para o voluntariado empresarial, ou ainda, a filantropia das entidades e o voluntariado, como 

previsto no Programa Criança Feliz, apresentado pelo governo golpista para a retomada do 

primeiro damismo e focalização das ações em segmentos etários específicos, em 

detrimento da intervenção profissionalizada e matricialidade sociofamiliar. 

A gestão social não se reduz à gerência, gerencialismo ou intervenções tecnicistas, numa 

lógica de transposição da gestão empresarial para a gestão pública. A gestão social deve 

ser pautada na democratização de direitos e ampliação da cidadania, na descentralização e 

desburocratização dos processos de gestão, tornando-os mais acessíveis à sociedade. O 

enfoque deve priorizar serviços abertos à sociedade, capazes de envolver entidades e os 

próprios cidadãos no processo decisório. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade civil assistiu inerte nas últimas décadas a guerra de classes em torno do fundo 

público. O neoliberalimo preconizado pela entrada tardia do Brasil na nova ordem do capital 

mundial indicou os rumos do Estado e da gestão das políticas sociais, que assumiram um 

viés antissocial, voltadas para a rentabilidade do capital. Em todos os governos que 

assumiram o poder no período pós ditadura militar, os interesses da classe dominante foram 

priorizados em detrimento dos direitos da classe trabalhadora. É necessário retomar o 

debate sobre os direitos sociais garantidos constituicionalmente em busca da cidadania 

plena, enquanto ainda há Constituição cidadã para se valer. 
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A crise econômica nacional é uma crise estrutural, inerente ao sistema capitalista, mas tem 

sido utilizada como argumento para a retomada incisiva conservadora para o aumento 

abusivo da taxa de lucro e contra a gestão democrática das políticas sociais. A ofensiva 

ultraconservadora no legislativo e judiciário, a corrupção no sistema político, a 

criminalização dos movimentos sociais, o reacionarismo e fascismo no trato da questão 

social formaram o cenário ideal para o golpe midiático e parlamentar na democracia. 

Temas como a tributação das grandes fortunas, reforma agrária e especulação imobiliária e 

o acesso e qualidade das políticas sociais precisam entrar urgentemente na agenda política 

e econômica do país para se pensar a gestão democrática no Estado neoliberal. 

O liberalismo tem como cerne o indivíduo e a propriedade, sendo possível a partir de seu 

livre desenvolvimento atingir uma sociedade mais eficiente, eficaz e competitiva. Na 

atualidade, o neoliberalismo, além de retomar o Estado mínimo para a sociedade e máximo 

para o capital, substitui o indivíduo pelo mercado, tido como essencial à própria existência 

da sociedade capitalista. 

Visando garantir a representatividade das minorias, a democracia de massas instalou-se 

como sistema político, no entanto suas limitações são muitas, haja vista que a liberdade 

defendida está amparada na desigualdade socioeconômica. 

Nessa economia de mercado globalizado, de prevalência do capital financeiro sobre o 

capital produtivo, não basta a liberdade do indivíduo para seguir o caminho que lhe for 

aprazível. O mesmo deve agora se submeter às regras que lhe são dadas. Que tipo de 

liberdade é essa que estamos usufruindo? 

Enquanto essa agenda não é discutida, a política de assistência social e, principalmente, 

seus usuários, são submetidos a avanços e retrocessos na gestão democrática, onde ora se 

constrói coletivamente um sistema único, descentralizado e participativo, como foi o SUAS, 

ora se retoma velhas práticas como o primeiro damismo, o voluntariado e a pulverização das 

ações nas entidades. 
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