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Resumo 

O contexto histórico do processo de urbanização brasileiro revela uma estreita ligação da dimensão ambiental 

com os problemas das cidades, associados a questões como o parcelamento, uso e ocupação do solo e o 

importante papel desempenhado pelos assentamentos habitacionais para a população de baixa renda. O artigo 

apresenta uma reflexão teórica sobre o processo de formação das políticas sociais urbanas no Brasil. Objetiva 

estudar o cenário histórico em que se desenvolveram as políticas sociais urbanas, bem como verificar quais 

determinantes sócio-políticos e econômicos que provocaram alterações na conjuntura brasileira. Entende-se 

que a eficiência das políticas sociais urbanas depende da superação de fatores históricos que ainda não foram 

suplantados pelos governos locais. 

 

Palavras-Chave: Proteção Social. Políticas Sociais Urbanas. Brasil.  

 

Resumen 

El contexto histórico de la urbanización brasileña revela una estrecha relación con los problemas ambientales 

de las ciudades, en relación con cuestiones tales como la fragmentación, el uso y ocupación de las tierras y el 

importante papel desempeñado por los asentamientos de vivienda para personas de bajos ingresos. El artículo 

presenta una reflexión teórica sobre el proceso de formación de políticas sociales urbanas en Brasil. Su objetivo 

es estudiar el contexto histórico en que se desarrolló políticas sociales urbanas, así como ver qué cambios 

determinantes socio-políticas y económicas que provocaron en el contexto brasileño. Se entiende que la 

eficiencia de las políticas sociales urbanas depende de la superación de los factores históricos que no han sido 

suplantados por los gobiernos locales. 

 

Palabras Clave: Protección Social. Políticas Sociales Urbanas. Brasil. 

 

Abstract 

The historical context of Brazilian urbanization process reveals a close connection with the environmental 

problems of cities, these related to issues such as subdivision, use and occupation of the soil and the prominent 

role played by housing settlements for low-income population. The article presents a theoretical reflection on the 

process of formation of urban social policies in Brazil. Aims to study the historical setting in which it was 

developed urban social policies, as well as see which of socio-political and economic changes that led to the 

Brazilian context. It is understood that the efficiency of urban social policies depends on overcoming the 

historical factors that have not yet been supplanted by local governments. 

 

Keyword: Social Protection. Urban Social Policies. Brazil. 
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1 Introdução 

O cenário em que se estabeleceu o desenvolvimento da malha urbana brasileira, não diferente do 

restante da América Latina, revela estreita ligação da dimensão ambiental com os problemas das 

cidades, associados a questões como o parcelamento, uso e ocupação do solo, com o proeminente 

papel desempenhado pelos assentamentos habitacionais para a população de baixa renda. 

As reflexões sobre o processo de formação das políticas sociais urbanas no Brasil perpassam 

pela análise das ações governamentais com vistas a diminuição das desigualdades estruturais 

produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. Neste sentido, as políticas públicas constituem 

instrumentos de ação governamental com o objetivo de empregar os meios à disposição do Estado e as 

atividades privadas para a realização de objetivos sociais relevantes determinados politicamente 

(BUCCI, 2001). No caso específico do ambiente urbano, o espaço geográfico para aplicação das 

políticas públicas é a cidade. 

Observa-se neste estudo que, para a promoção da proteção social, os países tiveram que 

desenvolver um complexo desenho de estruturas estatais que possibilitassem o cumprimento do papel 

que o Estado se propunha a desempenhar. No Brasil, o período pós-Constituição 1988 foi marcado 

pelos novos desafios de universalização e igualdade de acesso presentes no texto da Carta Magna que 

teriam de sair do papel. E o cenário fragmentado dos níveis subnacionais de governo fortalecidos no 

contexto federativo, de certa forma dificultou a nacionalização de políticas sociais. No entanto, o 

estabelecimento de uma nova ordem jurídico-urbanística no país baseada no direito à moradia, na 

função social da cidade e propriedade, no planejamento de gestão do solo urbano como instrumento de 

estratégias de inclusão territorial ocorreu fundamentalmente no plano institucional com a aprovação do 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001).  

O presente artigo traz uma reflexão teórica sobre o processo de formação das políticas sociais 

urbanas no Brasil, buscando subsídios na literatura especializada que oferece o quadro analítico sobre 

o desenvolvimento das políticas sociais a partir do exame dos principais processos históricos de 

construção dos sistemas de proteção social, bem como verificar os determinantes sócio-políticos e 

econômicos que provocaram alterações na conjuntura brasileira.  

Para tanto, fundamenta-se na análise de estudiosos no tema como Richard Titmuss (1963), 

Esping-Andersen (1991), Faria (1998), Draibe (1990), Arretche (2002), Fleury (1994), Santos (1994), 

Maricato (2003), Grostein (2001), Silva (2003), Rolnik (2006), Vazquez (2007), Navarro (1993), 

Cohn (2000), Lima (2007), Alvin e Kato (2011), Cardoso e Silveira (2011).  

  

2 O estado de bem estar-social 

O estudo da trajetória engendrada pela construção das políticas sociais no Brasil circunda a análise dos 

cenários pelos quais a ação social do Estado tem percorrido, bem como das influências externas que 
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estabelecem analogias consideradas como fundamentais na relação entre Estado e políticas sociais de 

um dado período histórico. 

Neste sentido, para Bucci (2002) as políticas públicas constituem instrumentos de ação 

governamental, ou seja, são programas de ação governamental visando a coordenar os meios à 

disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos sociais relevantes e 

determinados politicamente.  

A concepção de Estado não pode ser reduzida à burocracia pública, aos organismos estatais 

que conceberiam e implementariam as políticas públicas, mas devem ser compreendidas como as de 

responsabilidade do Estado. Assim, as políticas sociais referem-se a ações que determinam o padrão 

de proteção social implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos 

benefícios sociais visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo 

desenvolvimento socioeconômico (HÖFLING, 2001). 

No âmago desta discussão tem-se o conceito de welfare state e uma tênue diferença de 

significados que de acordo com Faria (1998) requer a necessária cautela ao empregar os termos 

políticas sociais e welfare state como sinônimos, pois ambos possuem conotações bem específicas, a 

primeira podendo ser utilizada de forma conceitual genérica e a segunda tem uma conotação histórica 

do pós-guerra. O fenômeno do welfare state expandiu e institucionalizou-se no período pós-guerra, 

momento em que se difunde em vários países em um conjunto articulado de programas de proteção 

social com vistas a assegurar o direito à aposentadoria, habitação, educação, saúde dentre outros 

(ARRETCHE, 1995). 

Para a promoção da proteção social, os países tiveram que desenvolver um complexo desenho 

de estruturas estatais que possibilitassem o cumprimento do papel que o Estado se propunha a 

desempenhar. Neste sentido, rememora-se conforme Navarro (1993), as três correntes teóricas que 

tentam explicar o surgimento do Estado de bem-estar: a tese defendida pela escola de Frankfurt, a tese 

defendida por Burawoy e a tese dos regulacionistas. 

Segundo Navarro (1993) a escola de Frankfurt é considerada uma das mais importantes 

correntes do pensamento social que ao longo do pós-guerra desenvolveu reflexões e estudos sobre a 

compreensão dos aspectos políticos, sociais e econômicos da formação do Estado e experiências do 

welfare state. Para o autor, as políticas de seguridade social no pós-II Guerra Mundial serviram para 

fortalecer as estruturas de acumulação capitalista e legitimar os seus interesses de dominação sobre a 

classe trabalhadora. 

Para reforçar a sua tese Navarro (1993) apóia-se nas obras de Adam Przeworski (1985/89) no 

sentido de confirmar a teoria de que a concessão de direitos econômicos, sociais e políticos a classe 

trabalhadora seria uma forma dos representantes do capital buscar apoio nos trabalhadores evitando 

rupturas e zelando pela manutenção do processo de produção.  

Em síntese, a questão defendida por Burawoy atribui ao local de trabalho como um espaço de 

construção dos pactos sociais e no confronto com a classe capitalista que asseguram conquistas que 
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são concedidas pelos capitalistas como forma de legitimar sua hegemonia e assegurar o controle do 

processo de exploração. 

A terceira teoria tem-se os regulacionistas que possui como principal intelectual Aglieta que se 

apóia em O’Connor na obra Crise fiscal (1977) para explicar que o surgimento do Estado de bem-estar 

deve-se a tomada de consciência da classe capitalista quando esta percebe que a produção em massa, 

engendrada pelas técnicas de produção fordista, requer o consumo massivo. Esse período exigiu do 

Estado a oferta crescente por serviços coletivos, que por sua vez exigia maior arrecadação estatal, 

prejudicando as atividades produtivas, aumentando os déficits públicos, aumentando a inflação, dentre 

outros efeitos (NAVARRO, 1993). 

De forma resumida, Navarro (1993) afirma que essas três correntes teóricas buscam explicar o 

surgimento do Estado de bem-estar partindo do mesmo pressuposto, o de que a classe capitalista foi a 

responsável pelas ações institucionais que deram origem ao sistema de proteção social. 

Sob outra perspectiva, o surgimento do Estado de bem-estar social no Ocidente, segundo Flora 

e Heidenheimer (1981 apud DRAIBE, 1990), ocorreu em resposta às demandas por maiores igualdade 

e segurança nas economias de mercado. E em face das especificações históricas e políticas dos 

diferentes países, sugiram dois ideais de igualdade – igualdade de resultados e igualdade de 

oportunidades. Com o primeiro se trabalha com a concepção de direitos de cidadania incondicional 

que garante acesso a todos sem restrição; enquanto o segundo trabalha com o conceito de respeito as 

“diferenças”, enfatizando o mérito, legitimando as desigualdades.  

Contudo, antes de adentrar em questões mais específicas do contexto brasileiro, faz imperativa 

a apresentação dos modelos de classificação da política social do welfare state. Semelhante a Arretche 

(1995), parte-se da compreensão de que a origem e o desenvolvimento dos welfare state são 

condicionantes que orientam os modelos de classificação da política social na ordem global.  

Neste sentido a análise de alguns autores clássicos como Richard M. Titmuss e Gosta Esping-

Andersen justifica-se pelo fato de ambos serem representantes de correntes que buscam explicar as 

causas para o fenômeno em perspectivas distintas, o primeiro sob o prisma de natureza econômica e o 

segundo atribuindo razões de ordem política e institucional.  

Para Richard Titmuss (1963) professor da London School of Economics nas décadas de 60 e 

70, o welfare state é um fenômeno que resulta dos impactos ocasionados pelo processo de 

industrialização na sociedade. Pois, segundo ele, a industrialização e modernização da sociedade ou o 

advento do modo capitalista de produção tornou o homem mais dependente do Estado. 

Tal fato se explica na medida em que a industrialização, segundo Titmuss, fragiliza as formas 

tradicionais de proteção social, sobretudo a família. Além do que, a divisão do trabalho incentivado 

pela indústria amplia as necessidades da sociedade por aposentadorias, enfermidade, desemprego, 

subemprego, ao tempo em que promove o individualismo e a competição entre os trabalhadores com 

vistas ao aumento de produtividade. Dessa forma, a proteção social que antes era exercida pela 
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família, é apropriada pelo Estado através da institucionalização dos serviços sociais para atendimento 

das suas necessidades (VAZQUEZ, 2007). 

Segundo Faria (1998), Titmuss é um representante do grupo de estudiosos que defendiam a 

premissa de que os programas sociais contemporâneos derivam, em grande parte, dos problemas 

advindos do processo de industrialização, ou seja, do grupo que corroborava com a “lógica da 

industrialização” ou “Teoria da Convergência” conferida por Wilensky em seus estudos sobre gastos 

sociais do Estado. 

A partir da tipologia clássica de Richard Titmuss tem-se a classificação em três tipos de 

welfare state que utiliza como variável o nível das despesas sociais dos países desenvolvidos. São eles: 

o welfare state residual, meritocrático-particularista e institucional redistributivo. 

Quadro 1 

Modelo de Classificação de Titmuss (1963) 

Welfare State Residual Welfare State Meritocrático 

Particularista 

Welfare State Institucional 

Redistributivo 

A função do Estado é marginal, a 

política social intervém apenas 

quando o mercado e a família são 

incapazes de responder às 

necessidades sociais. O acesso 

aos serviços é restrito e são 

voltados àqueles que apresentam 

status de real necessidade e requer 

comprovação por intermédio de 

testes.  

A função do Estado é clientelista 

e visa assegurar a proteção social 

ligado ao corporativismo 

ocupacional. O acesso aos 

serviços é seguro e está ligado ao 

status do trabalho e a contribuição 

paga pelos beneficiários. 

A função do Estado é garantir a 

todos os cidadãos os direitos 

sociais, substituindo as outras 

instituições de proteção. O acesso 

aos programas sociais é universal, 

assegurando patamares mínimos 

de renda e serviços sociais 

financiados pelo Estado a todos 

com status de cidadãos. 

Fonte: Adaptado a partir de Vazquez (2007) 

 

Essa classificação influenciou diversas propostas inclusive a do próprio Esping-Andersen que 

em 1990 apresentou um trabalho de análise em 18 países capitalistas desenvolvidos com o objetivo de 

comparar os sistemas de proteção social. O modelo classificatório de Andersen foi orientado por dois 

critérios básicos, o primeiro pelo grau de desmercadorização da política social, ou seja, pela 

independência em relação ao mercado e o segundo pelo sistema de estratificação do welfare state 

produzido pela política social (ESPING-ANDERSEN, 1991). Desta forma, tem-se a propositura de 

três novos regimes: liberal, conservador-corporativo e o social-democrata. 

Quadro 2 

Modelo de Classificação de Gosta Enping-Andersen (1990-1991) 

 

Welfare State Liberal Welfare State Conservador 

Corporativo 

Welfare State Social Democrata 

O Estado promove a assistência 

social aos comprovadamente 

pobres ou para aqueles em estado 

de dependência via teste de 

meios.  

Os beneficiários (pobres e 

necessitados) são estigmatizados 

por não conseguirem auto-

sustentação no mercado (Estado 

residual). 

A proteção social é realizada por 

diferentes sistemas de seguro 

social. A política social promove 

a lealdade ao Estado com intenção 

de conter o enfoque socialista dos 

movimentos operários. 

Os regimes corporativistas são 

influenciados pela Igreja com a 

preservação da tradição familiar. 

Os sistemas de seguro social são 

As políticas sociais são de caráter 

universal e objetivam a igualdade 

do status de cidadania. 

Os benefícios sociais são 

generosos e assegurados como 

direito pelo Estado, portanto 

desvinculado de contribuição e 

comprovação de necessidade. 

(Benefício padronizado). 

O Estado é essencial, pois assume 
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Os programas sociais são 

limitados a garantir apenas o 

mínimo. (Benefícios mínimos) 

O grau de desmercadorização é o 

mais baixo e o de estratificação 

social é o mais alto. 

Os países liberais são aqueles 

onde os movimentos dos 

trabalhadores são fracos 

politicamente, com predomínio do 

individualismo e o estímulo a 

auto-sustentação através do 

mercado. 

São exemplos: os EUA, Canadá e 

Austrália. 

criados de acordo com as classes 

e categorias profissionais 

consolidando status entre 

trabalhadores (segurados). 

Os benefícios (Estado clientelista) 

são clientelistas e dependentes de 

contribuição, o acesso é restrito 

aos segurados. (Benefício 

Meritocrático). 

A estratificação social é alta e o 

grau de desmercadorização é 

média, pois o acesso é restrito e 

está ligado ao trabalho. 

São exemplos: Alemanha, 

Áustria, França e Itália. 

a função social do mercado e da 

família. 

Possui o maior grau de 

desmercadorização e o menor 

grau de estratificação. 

O regime social democrata 

desenvolve-se nos países 

escandinavos onde os 

movimentos dos trabalhadores 

foram capazes de construir 

alianças e manter o controle 

parlamentar por um período 

tornando possível a implantação 

de políticas sociais universais e 

políticas econômicas 

comprometidas com o pleno 

emprego. 

São exemplos: Suécia, Noruega e 

Dinamarca. 

Fonte: Adaptado a partir de Vazquez (2007) 

 

A corrente defendida pelo sociólogo Gosta Esping-Andersen (1990) apresenta argumentos de 

ordem política para a constituição dos sistemas de proteção social.  Para ele a mobilização da classe 

trabalhadora tem como objetivo principal conquistar a ampliação dos direitos sociais, pois o equilíbrio 

do poder das classes determina a distribuição de renda e explica as distintas formas de 

desenvolvimento dos sistemas de proteção social nos países avançados. 

Para Faria (1998) Esping-Andersen compõe o grupo de outro modelo teórico que questionava 

a eficácia da teoria da “lógica da industrialização”, por perceber que a ênfase dada ao gasto social 

negligenciava linhas causais importantes para a compreensão da expansão do Estado de bem-estar 

social tomando como paradigma a experiência escandinava.  

Segundo Quadagno (1987 apud FARIA, 1998) Andersen compunha um grupo que acreditava 

que a expansão do Estado de bem estar-social teria sido resultado da união do movimento trabalhista e 

de seu poderio crescente na sociedade civil e na esfera política.  Desta forma, com a força de trabalho 

emancipada pelo estabelecimento dos direitos civis, organizada no mercado de trabalho para 

reivindicar melhores salários e condições de trabalho favoreceu a transferência da luta para as esferas 

eleitoral e governamental com o objetivo de alterar a estrutura das desigualdades. 

Sem dúvida a importância dos estudos de Titmuss e Esping-Andersen está na possibilidade de 

conhecer a lógica do funcionamento do sistema de proteção social nos diferentes países levando em 

consideração aspectos de ordem econômica, política e social. Sem mencionar que estudos 

comparativos são relevantes tanto do ponto de vista acadêmico quanto econômico pela possibilidade 

de analogias posteriores, como se verifica em estudos, a exemplo da América Latina.  

 

3 O sistema de proteção social brasileiro 

A construção dos sistemas de proteção social nos países pioneiros na América Latina como o Uruguai, 

Chile, Argentina e Brasil teve início, segundo Fleury (1994), na virada no século prolongando-se até o 
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final dos anos 50, período em que os sistemas haviam amadurecido, demonstravam esgotamento e 

onde sucessivas reformas tiveram início. 

Uma característica comum aos países da América Latina foi a ausência de uma burguesia 

capaz de homogeneizar o processo de transição política e de suportar economicamente a 

industrialização substitutiva que levou ao Estado a assumir posição central no novo modelo de 

desenvolvimento nacional. No Brasil, a fragilidade da classe trabalhadora aprisionou a população no 

projeto de modernização autoritária em que o Estado regula a sociedade através de práticas de 

cooptação e repressão (FLEURY, 1994). 

Estudos apontam que o período entre os anos 30 e a década de 1970 ocorreu a 

institucionalização de um determinado tipo de welfare state, um sistema específico de proteção social 

do Brasil. A política social do período republicano brasileiro pode ser fixado, segundo Santos (1994) 

em dois momentos históricos, 1930/1943 e 1966/1971. 

No período de 1930/1943 percebe-se a tentativa de organizar a vida econômica e social do país 

segundo os princípios laissez-fairianos ortodoxos quando o então chefe de governo, Getúlio Vargas, 

anuncia a necessidade de intervenção por parte o Estado na vida econômica com o propósito de 

estimular a industrialização e a diferenciação econômica nacional (SANTOS, 1994). Foram criados os 

institutos de aposentadorias e pensões, ocorreu a consolidação da legislação trabalhista e alterações na 

área de saúde e educação com a centralização de recursos e de instrumentos institucionais e 

administrativos nestas áreas (DRAIBE, 1990). 

Ressalta-se que a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) representou uma 

mudança crucial no trato estatal da questão social na medida em que o Estado passava a ser regulador 

das demandas emergentes e se colocava como responsável pelas estruturas de proteção social. 

Inobstante, cumpre salientar que esse fato não revela intenção de promover uma política redistributiva, 

ao contrário estavam voltados para incorporar de forma seletiva e controlada aquela fração da classe 

trabalhadora (FLEURY, 1994). 

Santos (1994) aponta como conceito chave que permite entender a política social brasileira 

pós-30 o de “cidadania regulada” como um sistema de estratificação ocupacional definido por norma 

legal, ou seja, são membros de uma comunidade todos aqueles que se encontram localizados em 

qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas por lei. Essa conceituação permite compreender, 

em momento posterior, os conceitos de marginalidade e mercado informal de trabalho. Neste sentido, 

a regulamentação das profissões, a carteira profissional e o sindicato público passaram a compor o 

parâmetro de cidadania no Brasil da época. 

Neste contexto e com base nas tipologias anteriormente descritas, o welfare state brasileiro, 

segundo Draibe (1990) desde os seus primórdios apresenta conotação corporativista, característica que 

em geral está presente nos sistemas de base meritocrática-particularista e que se manifestam em 

privilégios, sobretudo na área das aposentadorias. Contudo, o caráter clientelista é marcante e atinge 
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mais diretamente o seu funcionamento, levando-se em conta o caso da previdência social com as 

negociações sindicais alojadas nos IAPs.  

É o que se reforça na análise de Fleury (1994) sobre o conceito de “cidadania regulada”, 

propiciava a cooptação dos dirigentes que representavam os trabalhadores nas instituições 

previdenciárias, através de um jogo de concessões e barganhas da categoria de segurados que envolvia 

também os funcionários do governo, vez que as condições de trabalho personificou estruturas 

fragmentadas de instituições que funcionavam, cada uma, com critérios de arrecadação, concessão e 

cálculos de benefícios a depender do poder de transação dos segurados. 

Contudo, o sistema econômico brasileiro pós-45 provocou distorções na concepção de 

“cidadania regulada” de 30, vez que a divisão social do trabalho sofreu grandes modificações em 

virtude do aumento da população economicamente ativa e da diversificação da estrutura ocupacional 

provocada pelos movimentos migratórios do campo para a cidade e pela industrialização, 

respectivamente. Aliás, o crescimento industrial e econômico, bem como a urbanização e inflação no 

Brasil da década de 1950 ampliaram as distorções entre os benefícios previdenciários das diversas 

categorias ocupacionais (SANTOS, 1994). 

Segundo Draibe (1990) em 1964 sob as características autoritárias e tecnocratas do regime é 

que se completa o sistema de welfare state no Brasil. De 1964 até meados de 70 seguiu um padrão de 

intervenção social do Estado com fundos e recursos necessários ao apoio financeiro das políticas 

sociais, bem como as regras de inclusão e exclusão social. E no final da década de 1970 esse padrão 

começa a apresentar crise e declínio.  

O período de 1966/1971 segue com o movimento de inovação legal institucional nos campos 

da educação, saúde, assistência social e de forma discreta na habitação. Registra-se a promulgação da 

Lei Orgânica da Previdência Social em 1960 que buscou uniformizar os serviços e benefícios do 

sistema previdenciário brasileiro. E em face da desorganização da ordem social, sob a prerrogativa 

legal, foi destituído o piso salarial profissional passando a ser delimitado pelo arbítrio das autoridades 

financeiras, o que alterou a dimensão da “cidadania regulada” passando a considerar não apenas a 

profissão, mas também o próprio salário a ser auferido pela profissão. (DRAIBE, 1990; SANTOS, 

1994). 

O período também foi marcado pela liberdade de ação concedida a área da saúde com a 

assistência médica, vez que não se encontrava condicionado pelos compromissos legais do setor de 

benefícios, permitiu-se a tendência do regime burocrático/autoritário de favorecimento dos interesses 

capitalistas privados por meio da alocação de recursos públicos. Contudo, esse setor, segundo Fleury 

(1994) declinou com os efeitos da crise em 1980.  

A crise na década de 1980 foi sentida por toda a América Latina em função de dois fenômenos 

que ocorreram de forma concomitante – a profunda crise econômica com o endividamento externo na 

economia e os processos de transição à democracia no campo político. Em decorrência disto, os países 

latino-americanos ficaram em situação de dependência do sistema financeiro internacional através do 
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aumento da taxa de juros, dos acordos para renegociação e pagamentos dos serviços da dívida, 

transformando-se em exportadores de capital num círculo vicioso (TOLKMAN, 1985 apud FLEURY, 

1994). 

Em relação ao fenômeno de transição democrática no Brasil, este pode ser subdividido em três 

etapas: o período de 1975/1984 marcado pela liberalização do autoritarismo; o período do primeiro 

governo de transição democrática de 1985/1990; e o período do primeiro governo eleito pelo voto 

direto que iniciou em 1991 e foi destituído em 1992. Portanto, dois processos marcam a 

democratização no Brasil, a reforma política que culminou com a negação do autoritarismo e 

centralização política com a institucionalização do voto direto e o processo de construção das bases 

federativas do Estado brasileiro por deliberação da Constituição Federal de 1988 (FLEURY, 1994; 

ARRETCHE, 2002). 

Em termos históricos, a Constituição Federal de 1988 representou um marco no processo de 

descentralização política no Brasil no momento em que reconheceu os municípios como entes 

federativos com atribuições e maiores competências no tocante às políticas sociais. 

A transferência de autoridade e de poder decisório para unidades espacialmente menores 

atribuiu capacidade de decisão e autonomia de gestão para as unidades territoriais. Essa mudança na 

escala de poder conferiu aos municípios a capacidade de escolhas e definições sobre suas prioridades, 

bem como as diretrizes de ação sobre a gestão de programas e projetos (BUARQUE, 1999). 

Nesse contexto histórico a questão social e a democracia passavam por mudanças que 

implicavam na formação de novas identidades coletivas, alianças e práticas sociais. Ao passo que no 

campo político uma ampla coalizão governamental iniciou um processo de reformulação das estruturas 

legais e instituições prestadores de serviços sociais com o objetivo de superar os problemas sociais 

acumulados durante os anos de autoritarismo. Mais tarde, sob tendência do governo neoliberal, no 

entanto, as questões sociais passaram a ser vistas como um entrave aos acordos internacionais para 

pagamento da dívida externa. Neste sentido, os movimentos sociais, em especial aqueles voltados a 

seguridade social (movimento dos aposentados, o movimento popular em saúde, o movimento 

sanitário e o movimento médico) exerceram papel importante na definição de novos rumos da política 

social no Brasil pela proposta de reforma administrativa (FLEURY, 1994). 

 A partir de então, o que se verifica no sistema de proteção brasileiro é que a “cidadania 

regulada” vem sendo substituída pela construção de um novo perfil de proteção social fundamentado, 

segundo Borón (1999), por um processo crescente de “descidadanização”. Tal fato se explica pela 

análise temporal, até o final da década de 1980 o sistema de proteção social no Brasil teve como pilar 

central o trabalho, após este período o que se vê é a desvinculação da inserção dos indivíduos no 

mercado de trabalho vinculando-os a situação do seu nível de renda, ou seja, a via inclusão social 

passa a ocorrer pela capacidade de consumo. 

 Foi no governo do então presidente Fernando Collor de Melo (1990-1992) que as primeiras 

medidas para reduzir o Estado e a realização de ruptura com o passado intervencionista, modelo de 
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industrialização substitutivo de importações e do desenvolvimento dos governos militares de 1964 a 

1985, foram percebidos. Esforço que seu sucessor o presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-

2003) deu continuidade a partir da prioridade de governo atribuída as reformas constitucionais de 

desconstrução legal e institucional para a refundação do Estado e da sociedade em consonância com os 

ditames internacionais da época. 

 Porém, segundo Diniz (2001) a limitada visão restritiva de teor administrativo fez com que a 

reforma do Estado do governo de Fernando Henrique fosse ofuscada pela meta do ajuste fiscal o que 

revelou a incapacidade de promover tal ruptura. 

 Na visão de Cohn (2000), portanto, houve uma continuidade do modelo desenvolvimentista de 

Vargas no incremento das políticas sociais naquele contexto brasileiro, com a diferença que estas 

passaram a se articular não como um mecanismo de poupança coletiva, mas individual destinada a 

investimentos do capital privado e com isso impulsiona o crescimento econômico pela capitalização 

do setor privado, agora produtor de serviços sociais. Configura-se então, uma dupla rede de sistema de 

proteção social no país, a primeira voltada aos segmentos com renda suficiente para ter acesso ao 

mercado, e a segunda destinada aos pobres que passaram a depender dos serviços ofertados pelo 

Estado.  

Em verdade, o período pós-Constituição foi marcado pelos novos desafios de universalização 

e igualdade de acesso presentes no texto da Carta Magna que teriam de ser postos em prática. No 

entanto, o panorama fragmentado dos níveis subnacionais de governo fortalecidos no contexto 

federativo, de certa forma dificultou a nacionalização de políticas sociais. 

Em específico, em relação ao embate sobre a nacionalização das políticas sociais no contexto 

federativo, Cohn (2000) afirma que do ponto de vista estrutural o que está em jogo é a definição do 

papel do Estado, a sua amplitude das áreas sob a sua responsabilidade de atuação no campo social, 

suas competências diante das novas formas de regulação social. Do ponto de vista político, a 

federalização vem sendo apontada como um importante fator de democratização, sobretudo em função 

da criação dos espaços institucionais de participação da sociedade previstos na Constituição 1988. 

Porém, a crítica do autor se fundamenta na possibilidade dessas instâncias participativas da sociedade 

ser provenientes dos setores organizados, ou seja, dos “incluídos”. 

Uma outra questão que deve ser considerada na descentralização das políticas sociais no Brasil 

no contexto federativo é a relação que Arretche (1999) expõe no trabalho de demonstrar o peso que a 

estrutura das unidades locais de governo – capacidade fiscal e administrativa e mesmo a cultura cívica 

– como fatores determinantes no processo de descentralização. De fato, um país continental como o 

Brasil caracterizado por desigualdades de natureza econômica, social e política possui dificuldades 

para implementar a descentralização das políticas sociais. Portanto, a descentralização das políticas 

sociais não pode ser vista como um subproduto da descentralização fiscal, ou mesmo como dispositivo 

imposto pela Constituição de 1988, mas como um processo de ação política deliberada de modo a 

surtir efeitos positivos na sociedade. 
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Retomando a questão das políticas sociais no Brasil, sem, no entanto promover análises mais 

contundentes, a estratégia mais recente de enfrentamento à pobreza que se apresenta é o programa de 

transferência de renda mínima. Realidade percebida na América Latina, bem como em países do 

capitalismo central. 

Com esta estratégia, o presidente Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) criou os programas 

Bolsa Família e Fome Zero visando unificar os procedimentos de gestão e execução das ações de 

transferência de renda com condicionalidades.  Dentre os diversos programas de transferência de renda 

existentes, foram incluídos na unificação os Programas Nacionais de Renda Mínima vinculado à 

educação - Bolsa Escola, à saúde - Bolsa Alimentação e Auxílio Gás (STEIN, 2008). 

Contudo, o fato é que durante o percurso histórico ocorreram mudanças no paradigma de 

política pública nas mais diversas áreas sociais do regime militar para o regime democrático. Neste 

trabalho, o enfoque será dado às políticas voltadas aos problemas urbanos com ênfase na 

sustentabilidade ambiental na seção que segue. 

 

4 Políticas sociais urbanas: cenário brasil 

A história do processo de urbanização brasileiro ocorreu de forma muito semelhante ao restante da 

América Latina e revela a acentuada relação entre os problemas de ordem ambiental aos de formação 

desordenada das cidades pela alta concentração populacional atrelada à questões como o 

parcelamento, uso e ocupação do solo, além do papel que os assentamentos habitacionais, construídos 

pelo governo em larga escala, para a população de baixa renda. 

Em termos históricos, em apenas cinco décadas (1964-2002) a população brasileira passa de 

majoritariamente rural para urbana. Em âmbito mundial, uma das mais aceleradas urbanizações 

ocorridas nos últimos tempos cuja peculiaridade requereu celeridade no processo de construção de 

uma política nacional urbana no país. E, embora a tentativa de formulação de uma política urbana no 

Brasil date do período do regime militar, foi apenas pela Constituição Federal de 1988, com a inclusão 

da questão urbana em dois capítulos da Carta Magna que se assistiu a inserção nas constituições 

estaduais e nas leis orgânicas municipais de propostas democráticas sobre a função social da 

propriedade e da cidade (BRASIL, 2004). 

As transformações sociais experimentadas pelo Brasil pós-Constituição 1988 contribuíram 

para o rompimento do modelo de participação política até então vivido no período desenvolvimentista 

e dentre os fatores que marcaram essa mudança de comportamento político em relação à questão da 

proteção social está a intensa urbanização e concentração populacional em grandes metrópoles 

(FLEURY, 1994).  

Ao definir os pressupostos de formulação e implementação da política urbana, a Constituição 

teve como intento básico o processo de descentralização política no Brasil no momento em que 

reconheceu os municípios como entes federativos com atribuições e maiores competências no tocante 

às políticas sociais, ampliando sua autonomia política, administrativa e financeira (ALVIN, KATO, 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 

12 

2011). Surge, então, um novo paradigma de gestão pública que se situa no campo político-democrático 

e popular, caracterizado pela descentralização de poder e participação popular nos processos de 

deliberação política no âmbito local (OLIVEIRA, 2007). 

Atribui-se como contribuição importante a este contexto, os movimentos populares 

policlassistas que exerceram preponderante papel na história política do país. Assim, a democratização 

é assumida como condição imprescindível para a melhoria de suas condições de vida, trazendo para a 

política a discussão sobre cidadania e direitos sociais que orbitavam em torno do local de moradia, 

melhores condições de vida dentre as quais demandavam questões relacionadas a saneamento e 

atendimento médico, por exemplo (FLEURY, 1994).  

No caso particular das políticas de habitação e saneamento, ocorreu uma mudança na política 

do regime militar para o governo do Fernando Henrique Cardoso, que de estatal e centralizado passou 

a descentralizar a locação de recursos federais e introduzir princípios de mercado para a provisão de 

serviços (ARRETCHE, 2002).  

Contudo, Lima (2007) traz que essa nova Política Nacional de Habitação promoveu mais 

segregação ao construir imensos conjuntos habitacionais para abrigar setores de baixa renda. Em 

verdade, o desenvolvimento urbano foi estabelecido sob a égide da racionalidade econômico-

adminsitrativa de cunho empresarial e pela arrecadação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) que expandiu a produção de habitação em massa e a cobertura de saneamento básico no país. 

Concomitante a esse processo político no Brasil, em nível de mundo, mais especificamente, 

em 1976 com a Conferência de Vancouver (Habitat I) e no decurso das décadas de 1980 e 1990 as 

questões ambientais urbanas ganharam destaque através dos fóruns internacionais promovidos pelas 

Nações Unidas, dentre estas, tem-se as mais amplamente difundidas a de Istambul 1996 (Habitat II) e 

a Conferência ECO/92 (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED – 

Rio 92). Em meio as ideias difundidas nos eventos, tem-se nas primeiras, a ênfase da importância da 

aplicação do conceito de sustentabilidade nas cidades, bem como a reformulação do conceito de que o 

Estado fosse capaz de produzir moradias em quantidade suficiente para a população pobre; a segunda 

colocou em evidência as questões da pobreza e do custo econômico e social da degradação ambiental 

urbana (GROSTEIN, 2001). 

Como resultado da Conferência ECO/92 foi aprovado a Agenda 21 documento que 

estabeleceu diretrizes para a mudança do modelo de desenvolvimento global para o século XXI como 

tentativa de promover, em nível global, um padrão desenvolvimento que concilie os instrumentos de 

proteção ambiental, equidade social e eficiência econômica. E dentre os instrumentos de proteção 

ambiental estava o Estatuto da Cidade que em matéria de regulamentação do uso e da ocupação do 

solo urbano, estabeleceu normas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem estar coletivo e equilíbrio ambiental (SILVA, 2003). 

Contudo, o estabelecimento de uma nova ordem jurídico-urbanística no país baseada no 

direito à moradia, na função social da cidade e propriedade, no planejamento de gestão do solo urbano 
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como instrumento de estratégias de inclusão territorial ocorreu fundamentalmente no plano 

institucional com a aprovação do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). A sua aprovação, após dez 

anos de negociação política com o congresso, veio regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição 

estabelecendo, assim, as diretrizes gerais da política urbana, bem como das bases de elaboração do 

Plano Diretor. Ambos, importantes instrumentos de gestão urbana (CARVALHO; BRAGA, 2001). 

A criação de novos instrumentos jurídicos e de planejamento que ampliaram as possibilidades 

de atuação pública, assim tem-se dois momentos importantes visando à garantia da função social da 

propriedade urbana: o reconhecimento dos direitos dos ocupantes das áreas informais ou irregulares 

(usucapião urbano e a concessão especial para fins de moradia) e a conquista de instrumentos para 

melhorar o acesso à terra urbanizada a população de baixa renda. Este último previsto no Estatuto da 

Cidade, como as Zonas Especiais de Interesse Social, Plano Diretor e novos instrumentos de gestão do 

solo urbano (GROSTEIN, 2001; ROLNIK, 2006). 

Esse arcabouço jurídico e institucional traçou como premissa básica da política urbana a 

gestão democrática e a função social da cidade e da propriedade, com vistas a equacionar os 

problemas das cidades que padecem com as irregularidades fundiárias, desigualdades socioespaciais e, 

consequentemente, a degradação do meio ambiente urbano. Destarte, consoante Maricato (2003), não 

é pela ausência de legislação que os problemas ambientais urbanos persistem, mas sim, dentre outros 

motivos, pela tolerância e condescendência em relação à produção ilegal do espaço urbano que vem 

dos governos municipais aos quais cabe a maior parte da competência constitucional de controlar a 

ocupação do solo.  

Dessa forma, o planejamento urbano no Brasil perdeu crédito por não conferir reflexos 

concretos nas cidades, verificado, sobretudo, pelo distanciamento do texto legal e agendas 

governamentais da realidade socioambiental urbana. Acresça-se a isso outros fatores, como o fato de 

os municípios, enquanto responsáveis pela implantação da política urbana local, não apresentarem 

estrutura técnica, administrativa e financeira adequada para executar o planejamento urbano, associado 

a fraca cultura participativa da sociedade necessária à elaboração das políticas (MARICATO, 2003; 

ARRETCHE, 2002). 

Reconhecendo as dificuldades encontradas pelos municípios para a gestão urbana, 

principalmente no tocante a implementação dos Planos Diretores, o governo federal através do 

Ministério das Cidades, criado em 2003, pelo então Presidente Lula, passou a incentivar a construção 

de uma nova cultura de planejamento urbano no Brasil. Dentre as iniciativas tem-se a Campanha 

Nacional “Plano Diretor Participativo: Cidade para Todos” em 2005 que incentivava a elaboração e 

revisão dos Planos Diretores com prazo determinado até 2006, e em um segundo momento, a 

implantação dos instrumentos de planejamento urbano (SANTOS JÚNIOR et al, 2011).  

De acordo com Cardoso et al (2011) avalia-se que somente a partir 2003, com a criação do 

Ministério das Cidades, no governo de Lula, o Estado passa a inserir a questão da moradia na esfera de 

prioridades, constituindo um arcabouço de medidas legais, financeiras e administrativas compatível 
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com a dimensão do problema e afinado com a plataforma da reforma urbana, movimento aglutinador 

do debate democrático e das propostas para a área. 

Através do Ministério das Cidades, o governo estruturou políticas e programas voltados à 

habitação, ao saneamento básico, ao transporte público coletivo e à mobilidade urbana, à regularização 

fundiária, ao planejamento urbano, dentre outros temas, de modo a buscar reverter o passivo de 

desigualdade social das cidades brasileiras. São programas como o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), criado em 2007 e o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) criado em 

2009, além de programas que visam a melhoria da gestão urbana, como o Programa de Fortalecimento 

da Gestão Urbana (SANTOS JÚNIOR et al, 2011). 

Cardoso et al (2011) destaca como avanços e resultados alcançados a criação do Sistema 

Nacional de Habitação, a aprovação do projeto de lei que instituiu o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS) antiga reivindicação dos movimentos de moradia, a adesão ao Sistema e o 

repasse financeiro para estados e municípios (que conforme regras estabelecidas, a implantação do 

fundo de habitação é gerido por conselho com participação popular) e ainda a formulação do plano de 

habitação de interesse social, responsável pela definição das diretrizes e prioridades da política na 

escala local.  

Contudo, faz-se imperativo afirmar sob a ótica da preservação ambiental e/ou sustentabilidade 

urbana que, hodiernamente no Brasil, registra-se a dicotomia existente entre a realidade local, o 

arcabouço jurídico, que possui uma das mais avançadas legislações ambientais do mundo, e os 

instrumentos de gestão ambiental. Pois, embora existentes, permanecem extremamente restritivos em 

termos práticos.  

Neste sentido, Avim e Kato (2011) formulam uma análise sobre o quadro das políticas 

ambiental e urbana brasileiro, ao afirmarem que a legislação nestas áreas possui lógicas diferentes e 

muitas vezes conflitantes, vez que a formulação e implementação de política de meio ambiente 

seguem critérios de cunho físico e ambiental enquanto que as urbanas se orientam por questões sociais 

mais complexas e de produção do espaço circunscritas no território por critérios 

políticoadministrativos. A tendência a contraposição se verifica no fato de ambas se localizam em 

instâncias distintas de governo, abrindo um espaço de conflito institucional, onde as possibilidades de 

integração e convergência passam a depender de práticas políticas de consenso em torno de soluções 

negociadas. 

Em outras palavras, isto significa dizer que no domínio do Estatuto das Cidades não foi 

possível consolidar um corpo legal que respalde a ação do município para que sozinho consiga resolva 

conflitos intermunicipais relacionados ao uso do solo, saneamento, transportes, habitação, meio 

ambiente, recursos hídricos, entre outros, em áreas metropolitanas. A resolução destes conflitos fica 

condicionada a capacidade de articulação política entre os governos municipais e estaduais. 
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5 Considerações finais 

Durante o percurso histórico das políticas sociais no Brasil ocorreram diversas mudanças no 

paradigma de política pública nas mais diversas áreas sociais do regime militar ao regime 

democrático. E como marco histórico significativo, apresenta-se o processo de descentralização 

política no país com o advento da Constituição Federal de 1988.  

A municipalização promoveu alterações na escala de poder e de decisão de modo a afetar 

sobremaneira a intensidade com que as ações do governo repercutiam sobre os problemas da 

sociedade. Portanto, novos rumos da política social no país foram indicados, sobretudo pela 

propositura de reforma administrativa e onde novos arranjos institucionais seriam delineados. 

A partir da reflexão sobre o desenvolvimento das políticas sociais pelo exame dos principais 

processos históricos de construção dos sistemas de proteção social, bem como dos determinantes 

sócio-políticos e econômicos que provocaram alterações na conjuntura brasileira. Tem-se a certeza de 

que os problemas ambientais urbanos não são recentes e que embora percebido avanço de ordem 

jurídico-urbanítica e até mesmo no âmbito do poder público, grandes problemas de cunho social e 

ambiental permanecem sem solução por parte dos governos locais. 

Fundamental se faz, por parte dos governos, a elaboração de políticas que visem amenizar as 

desigualdades existentes na estrutura das unidades locais de governo. Visto que, as disparidades de 

natureza econômica, social e política tornam difícil a implantação da descentralização das políticas 

sociais de modo eficiente. Neste sentido, corroborando com Arretche, a descentralização das políticas 

não pode ser vista como um subproduto da descentralização fiscal, ou imposição constitucional, mas 

como um processo de ação política deliberada de modo a surtir efeitos positivos na sociedade. 

No caso particular das políticas sociais urbanas, trata-se do habitat do homem, em que pese a 

qualidade de vida em seu espaço geográfico “natural”. Portanto, não bastam ações do governo em que 

se garanta a construção de moradias, mas também ações que garantam qualidade de vida e 

sustentabilidade ambiental sem o corte dual alertado por Esping-Andersen, onde pobres contam com o 

Estado enquanto os abastados buscam os serviços do mercado. 

Na prática, esse discurso dualista nas políticas sociais urbanas não funciona, pois ao contrário 

do que ocorre a exemplo da saúde e educação, em que ricos e pobres utilizam espaços distintos, na 

política urbana o espaço geográfico utilizado é o mesmo, guardado as devidas proporções de escala, o 

homem habita cidades situadas no mesmo planeta. 
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