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EIXO TEMÁTICO 3 | DEMOCRACIA, CONTROLE SOCIAL E GESTÃO PÚBLICA 

 

A PROTEÇÃO SOCIAL CONTRA A DISTOPIA DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA 

 
SOCIAL PROTECTION AGAINST BRAZILIAN SOCIETY DYSTOPIA 

 
Edivaldo Ramos de Oliveira1 

 
RESUMO 
Este artigo pretende contribuir para o debate sobre a precariedade da 
proteção social no Brasil recente, à luz dos fatos ocorridos durante a 
pandemia do coronavírus. Superado o impasse inicial sobre a 
competência para adotar medidas sanitárias, os municípios assumiram 
o protagonismo no combate ao vírus, recebendo volumosos recursos da 
União e os aplicando de forma livre, sem nenhum monitoramento, 
recusando a participação popular na gestão e desconsiderando a 
possibilidade do incremento da proteção social. Esse episódio reafirma 
a necessidade de desenvolvimento de processos de resistência à 
vocação brasileira para o autoritarismo e o patrimonialismo. 
 

Palavras-chave: Pandemia de coronavírus; Desigualdade; Proteção 

social. 

 
ABSTRACT 

This article intends to contribute to the debate on the precariousness of 
social protection in recent Brazil, in light This article intends to 
contribute to the debate on the precariousness of social protection in 
recent Brazil, in light of the facts that occurred during the coronavirus 
pandemic. Once the initial impasse over the competence to adopt 
sanitary measures was overcome, the municipalities assumed the 
leading role in the fight against the virus, receiving voluminous resources 
from the Union and applying them freely, without any monitoring, 
refusing popular participation in management and disregarding the 
possibility of increasing of social protection. This episode reaffirms the 
need to develop processes of resistance to the Brazilian vocation for 
authoritarianism and patrimonialism. 
 

Keywords: Coronavirus pandemic; Inequality; Social protection. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Falar de (des)proteção social no Brasil nos obriga a abordar um tema mais amplo, 

complexo e abrangente, mas do qual decorrem tanto a proteção quanto o seu oposto (a 

desproteção): a desigualdade. Com fortes raízes históricas, que remontam o passado colonial 

brasileiro, essa face segregacionista da sociedade está incrustada na nossa história, com origem 

no modelo econômico de então, que combinava a mão de obra escrava, a propriedade 

latifundiária e o personalismo na gestão da coisa pública, resistindo ao tempo e às 

circunstâncias, sendo reproduzido à exaustão até os dias de hoje, instrumentalizando a 

convivência social como se um padrão de sociabilidade fosse. 

E neste artigo, estruturado em meticulosa pesquisa bibliográfica, buscaremos explorar 

os aspectos mais relevantes dessa temática, resgatando as origens da desigualdade brasileira, 

seu lugar de posição no mosaico político, sua capacidade de adaptação aos tempos presentes 

e o papel que cumpre na sociedade atual. Dessa forma, acreditamos, estaremos colaborando 

para o adequado dimensionamento desse elemento segregador das relações sociais 

estabelecidas. Um país que, como lembrou Ribeiro (2006), economicamente é produto de um 

arranjo empresarial envolvendo quatro empresas distintas (a empresa escravista, a jesuítica, a 

de subsistência local e a dominadora portuária dos financistas) encontra seculares dificuldades 

para superar a vocação segregacionista de suas elites. 

 

2 A ORIGEM E OS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA DESIGUALDADE 

 

Célebre por seus índices de desigualdade extremada, há muito o Brasil figura no ranking 

dos países mais desiguais do mundo, a despeito de seus momentos de prosperidade econômica. 

Mas, a depender da postura dos governos que se sucederam ao longo dos anos, essa questão 

parece ter sido entendida como resultado de uma ação involuntária, um determinismo 

insuperável, algo como uma realização atávica. Para Oliveira (2013), a desigualdade não resulta 

necessariamente do atraso, do arcaico, ao contrário, foi desenvolvida e se mantém ativa e 

intensa porque cumpre uma função de interesse das elites. A desigualdade no Brasil é funcional.  

Como ocorre nas situações em que os elementos se entrelaçam e estabelecem, por si, 

intersecções, o fenômeno da desigualdade não se apresenta de forma isolada e “apenas” na 
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dimensão social. Para Schwarcz (2019), a desigualdade no Brasil se constitui e se desdobra sob 

diversas formas: econômica e de renda, oportunidades, racial, gênero, geracional e social. 

A confluência de duas de nossas mais marcantes características de formação é 

determinante para entendermos a forma como lidamos com essa desigualdade histórica que 

mutila gerações de brasileiros, negando a eles um rol de direitos básicos, negando um futuro. 

Eloquente característica da formação brasileira, o autoritarismo é um traço indelével da 

história do Brasil, estabelecendo-se no Brasil Colônia, atravessando o Império, resistindo à 

República e ainda exibindo seus tentáculos nos dias atuais, como a nos lembrar que o moderno 

e o arcaico disputam espaço na sociedade, expressando o que Fernandes (2006) classificou 

como um poder vertical que para prevalecer se utiliza de quaisquer recursos. 

Tomemos o caso da vida social no Império (século XIX), minimamente mais organizado 

e civilizado do que na Colônia, mas ainda assim distante da possibilidade de compartilhamento 

do espaço público, tampouco da participação nos processos de tomada de decisão, proposições 

tão estranhas àquele ambiente quanto se falar em algum tipo de democracia no período. 

A outra face marcante da nossa formação é o patrimonialismo, que Faoro (2000), 

manejando o conceito weberiano, descreveu como sendo uma simbiose entre o público e o 

privado, que atua de forma indissociável para se apropriar dos espaços e bens públicos por meio 

da consolidação do estamento burocrático, sequestrando as esferas política, econômica, 

financeira e social. 

Produto direto do patrimonialismo, a segregação das gentes com a constituição de uma 

elite dominante foi a garantia da retroalimentação desse processo, estabelecendo padrões de 

convivência entre as frações da elite e os enormes contingentes populacionais, o dito 

populacho, posto que, se era verdade que a elite necessitava do cidadão comum para manter 

seu universo de privilégios (por meio da espoliação, a regra vigente), então, parecia-lhes 

razoável que a ele também se vinculasse algum tipo de dependência direta, ainda que não se 

identificasse significados racionais para tal. Estava gestado o “ovo da serpente” da 

desigualdade. 

Esses dois elementos constitutivos se manifestam de maneira conjunta e indissociável, 

sob a forma da inexistência de uma cultura democrática em nosso país, particularmente no 

trato dos processos de gestão e do patrimônio público. A participação popular, o controle social 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1116 

e a transparência das ações, apesar de conceitos recentemente incorporados, sempre foram 

majoritariamente associados a empecilhos para o desempenho dos gestores públicos. 

De tal forma se identifica essa lacuna em nosso país, que Holanda (1988) formulou a 

tese segundo a qual no Brasil a democracia sempre foi um lamentável mal-entendido, tamanho 

o desdém com que se tratou essa questão não apenas na dimensão política, mas em todas as 

esferas da vida nacional. Para Fernandes (2008), historicamente o Brasil se mostrou pródigo em 

promover contínuas elevações na concentração de renda das classes dominantes, sempre ao 

custo do incremento das desigualdades, do aumento da pobreza, como medida de manutenção 

do status quo vigente, o que nos impediu de desenvolver uma tradição democrática. 

 

3 A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COMO A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COMO REPRESENTAÇÃO 

DO CAOS POLÍTICO REPRESENTAÇÃO DO CAOS POLÍTICO 

 

O advento da pandemia do coronavírus, talvez pelo seu ineditismo, gerou múltiplas 

confusões e equívocos de análise. Não foram poucos os que advogaram a tese do vírus 

democrático, passível de contaminação a todos indistintamente, independentemente da classe 

social, dado o “espalhamento” que parecia gerar, atravessando todos os estratos sociais. Em 

suma, esse discurso defendia a tese de que “todos estamos no mesmo barco”, correndo o 

mesmo risco e partilhando as mesmas esperanças. Nada mais falso e distante da realidade. 

O avançar da pandemia nos mostrou que esse discurso era uma falácia, pois as 

condições de vida foram determinantes para a definição dos processos de contaminação e 

tratamento, a partir da efetiva possibilidade de exposição que cada um teve ao vírus. Isso não 

foi um detalhe irrelevante e tampouco poderia ser negligenciado, embora o discurso dos 

negacionistas ainda insista em admitir fakenews como se fossem verdades científicas, 

disseminando inverdades e elevando o grau de pânico das pessoas menos informadas.  

Santos (2021) se utilizou de um dado factual eloquente para demonstrar a distância 

abissal entre essa afirmação e a verdade: em um determinado mesmo momento, o índice de 

mortalidade por COVID-19 era extremamente dispare em dois diferentes bairros da Zona Sul 

da cidade de São Paulo: na favela do Campo Limpo, de gente extremamente pobre, era de cerca 

de 60%, ao passo que no bairro do Morumbi, de classe média alta para classe alta, mal chegava 

a 2%. Em sua argumentação, reafirmou que o vírus realmente era caótico, mas não 
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democrático, pois suas consequências e seus efeitos mais deletérios recaem sobre as parcelas 

mais pobres da população, como se fosse uma escolha previamente pensada pelas frações mais 

elitizadas. 

Se o vírus realmente atingia a todos enquanto cidadãos expostos ao vírus, então, a 

possibilidade de evitar a exposição conseguia preservar quem dela pudesse dispor. De fato, as 

pessoas mais privilegiadas economicamente não possuíam imunidade biológica como garantia 

de não contaminação, mas dispunham de meios materiais que as permitiam aderir 

incondicionalmente ao isolamento social proposto e, assim, evitar a contaminação. Para a 

grande maioria da população, trabalhadores que se utilizavam do transporte público sempre 

precário e lotado, essa recomendação era definitivamente impossível de ser cumprida. Além de 

definir quem majoritariamente se contaminaria, a condição econômica reafirmava o fato 

cotidiano de que a cidadania não ocorre para todos, muito menos assegura direitos iguais 

independentemente do cidadão.  

Nessa conjuntura de segregação e de inverdade factual inicial, a preocupação passou a 

ser tanto o combate propriamente dito ao vírus e a efetiva possibilidade de oferecer tratamento 

adequado a todas as pessoas que necessitassem quanto assegurar patamares aceitáveis de 

proteção social a todos quantos demandassem, sejam contaminados ou não, recuperados ou 

não, sem se perder de vista as frações anteriormente vulneráveis da população ou 

vulnerabilizadas pela pandemia, como idosos, pessoas de baixa renda, população de rua, 

desempregados, dentre outros grupos carentes de amparo material por parte do Poder Público.  

Ao longo de intermináveis dias, o início do combate ao coronavírus foi adiado 

seguidamente, prevalecendo tão-somente um ambiente de caos generalizado e de indefinição 

de estratégias, um ambiente extremamente propício à disseminação da doença, o que ocorreu 

em uma velocidade e em níveis aterrorizantes. Às prefeituras, entes federativos de limitado 

poder de ação, pouco restou além de recomendar um vago e impreciso isolamento social. Era 

a potencialização do caos. 

 

3.1 A TENTATIVA DE ELITIZAÇÃO DOS CUIDADOS COM A CONTAMINAÇÃO 

 

Para não suscitar dúvidas, a sempre presente desigualdade histórica brasileira se 

manifestaria de forma eloquente nesse momento tanto de pandemia da doença quanto de 
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pandemônio no atendimento de saúde. Quanto aos privilegiados da elite econômica, não 

satisfeitos em protagonizar mais uma situação de segregação social, direcionaram suas 

preocupações para a economia que, segundo verbalizavam, não poderia ser paralisada, sob 

risco de “quebrar o país”. De forma subjacente, propugnavam pela manutenção da atividade 

econômica sem interrupções — só não revelavam que o propósito era evitar a redução de seus 

ganhos, ainda que isso significasse a plena exposição dos trabalhadores ao vírus e à 

contaminação. Essa manifestação de cunho claramente insolente, contrapondo o negacionismo 

funcional ao discurso da ciência, expressando “economia x saúde”, na verdade, desde o início 

se constituiu em um falso dilema, que atendia apenas às elites econômicas. 

Essa postura, por certo e com uma pretensa roupagem moderna, reproduzia a mesma 

lógica norteadora da escravidão e da exploração exacerbada, características intrínsecas à elite 

econômica brasileira. Rechaçando completamente essa discussão despropositada, Birman 

(2021) destacou que o histórico de recuperação econômica em momentos de pandemia ocorre 

com muito maior eficácia quando foram adotadas práticas sanitárias que priorizaram o 

imperativo da vida.   

 

4 O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA A PARTIR DA TRINCHEIRA LOCAL 

 

Com a contaminação por COVID-19 atingindo níveis inimagináveis e instalando o temor 

em toda a população, a preocupação com a proteção social e a assistência aos menos 

favorecidos se elevou de forma significativa. Diante da inação deliberada do Governo Federal, 

que se omitia e até mesmo desdenhava da gravidade da pandemia, diversas iniciativas surgiram 

como alternativa emergencial de enfrentamento ao vírus.   

Diversos entes federativos subnacionais se posicionaram vigorosamente contra a 

postura adotada e alardeada pelo presidente Jair Bolsonaro e recorreram ao Supremo Tribunal 

Federal (STF), no intuito de, diante do caos em seus territórios, poderem adotar medidas de 

amplitude inédita dedicadas ao enfrentamento do coronavírus, sob uma condição de legalidade 

e legitimidade, visto que há décadas a coordenação de estratégias de combate a doenças 

infecciosas foi atribuição do União.  

Em 15 de abril de 2020, o STF reconheceu a competência dos entes federativos 

subnacionais para, com autonomia, desenvolverem estratégias e adotarem medidas de 
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enfrentamento ao coronavírus, como aquisição de equipamentos e medicamentos, 

fechamento de estabelecimentos comerciais, restrições à circulação de pessoas e adoção de 

medidas de profilaxia, dentre outras. Dessa forma, com o aval da Suprema Corte nacional, 

várias iniciativas foram implementadas, dentre elas o fortalecimento do Consórcio do 

Nordeste2, que rapidamente assumiu a linha de frente para a aquisição de medicamentos e 

equipamentos médicos e a contratação de serviços associados ao tema. 

A partir desse momento, os municípios se dedicaram a construir estratégias e planos de 

ação para o combate ao que já se anunciava como um caos sanitário. Estruturas foram 

adaptadas ou ampliadas para o desafio do combate a uma doença desconhecida e altamente 

letal, profissionais de saúde foram agrupados em equipes de atendimento multidisciplinar, 

unidades de saúde foram dedicadas ao atendimento específico, procedimentos de saúde das 

mais diversas especialidades médicas não classificados como emergenciais (como consultas, 

exames e cirurgias eletivas) foram cancelados  

Quanto aos infectados, muito pouco se poderia fazer naquele momento de completo 

desconhecimento da doença e de inexistência de drogas específicas para o combate, além de 

ministrar uma medicação padrão para casos de deficiência respiratória grave e tentar assegurar 

um nível satisfatório de saturação3 ao paciente. Mesmo esses dois únicos procedimentos 

exigiam o emprego de recursos financeiros que os municípios sabidamente não dispunham. 

Nessas condições extremamente precárias e em que o elevado risco de contaminação 

transformava cada unidade de saúde em um foco de disseminação da doença, um grupo 

específico de pessoas passou a ser visto como vetor de propagação do vírus: os próprios 

profissionais de saúde. 

À essa altura, respondendo às pressões da mobilização da sociedade, o Congresso 

Nacional já havia aprovado um benefício denominado Auxílio Emergencial, destinado ao apoio 

financeiro das pessoas sem renda ou cuja renda sofreu interrupção por conta da pandemia. 

Contrariando o presidente da República, cuja proposta, apresentada a contragosto, limitava-se 

a R$ 200,00, o valor aprovado foi de R$ 600,00 e pôde ser recebido por pessoas que já recebiam 

 
2 Autarquia interestadual, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Nordeste congrega todos os nove 
estados dessa região brasileira: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande e 
Sergipe.  
3 Termo do léxico médico, a saturação é um valor de referência que permite avaliar a quantidade de oxigênio que 
se encontra circulando no sangue. Na ausência de testes para a detecção do vírus, foi utilizado como contraste 
para a identificar possibilidade concreta de contaminação.  
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outros benefícios, como o Bolsa Família, além da extensão para desempregados, autônomos e 

informais que não eram inscritos no Cadastro Único, então excluídos do projeto governamental.  

Nas palavras de Carvalho (2020), em uma única ação, a aprovação do benefício, os 

parlamentares asseguram tanto uma fonte de renda para as populações mais vulneráveis 

quanto um estímulo efetivo para a economia local. Medidas que o presidente da República se 

eximiu de implementar. A exata dimensão e a importância desses recursos foram identificadas 

por Freire (2020), comparando seus efeitos aos do Bolsa Família: se antes da pandemia o Bolsa 

Família beneficia 19% dos domicílios, o Auxílio Emergencial chegou a 42% dos domicílios. Foi 

responsável por 55% da renda do terço mais pobre da população. Não há dúvidas de que o 

Auxílio Emergencial dinamizou a economia dos municípios e minimizou os efeitos da pandemia 

para os beneficiários. 

 

4.1 A DIMENSÃO FINANCEIRA DO ENFRENTAMENTO AO VÍRUS 

 

A Medida Provisória nº 938, fruto da forte pressão exercida sobre o Governo Federal 

pelas forças políticas, determinou a realização de repasses para os municípios (igualmente para 

os Estados e o Distrito Federal, sob outras condições), sob a forma de Apoio Financeiro aos 

Municípios, uma medida que agiliza o processo ao mesmo tempo em que evita a vinculação dos 

recursos objeto de transferência. Assim, os recursos ingressariam no caixa municipal 

totalmente livres de qualquer vínculo de aplicação específica e obrigatória. E foram expressivos 

os repasses efetuados pela União, calculados a partir das perdas identificadas no Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), após um comparativo simplificado do valor nominal 

recebido em determinado mês de 2020 com o valor nominal transferido em igual período de 

2019 — o exato valor dessa diferença, quando negativa, era transferido pela União ao município 

analisado. A regra era única, simples e objetiva. Foi aplicada em todos os 5.568 municípios 

brasileiros. 

Em 27 de maio, contudo, o Congresso Nacional já havia aprovado a Lei Complementar 

nº 173, determinando o repasse de valores previamente definidos a partir de critérios 

populacionais e de número de contaminados. Instituindo um pacote de benefícios aos entes 

federativos, que começava pela suspensão da cobrança de pagamento de dívidas para com a 

União, passava pela possibilidade de postergação dos repasses para os sistemas próprios de 
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previdência e determinava a realização de transferências de recursos para o enfrentamento dos 

efeitos decorrentes da pandemia de coronavírus. O montante de recursos destinados aos 

municípios era consideravelmente mais elevado e majoritariamente de livre aplicação, sem 

vinculação obrigatória.  

Adicionalmente, após a derrota no STF que legitimou os entes subnacionais a assumirem 

o combate ao vírus, o Governo Federal realizou repasses de recursos vinculados destinados às 

áreas de Saúde e Assistência Social. Embora o fluxo de recursos recebidos da União fosse 

extremamente elevado, àquela altura dos fatos muito da dinâmica de execução do orçamento 

municipal estava profundamente alterada, dada a condição de incerteza quanto à evolução da 

doença e o caos generalizado dos primeiros dias após a decretação do estado de emergência 

no Brasil. 

Dentre as primeiras medidas adotadas para o enfrentamento do vírus estava o 

distanciamento social, um conjunto de restrições associadas à livre circulação e à realização de 

tarefas e eventos, até então vistas como normais, mas que a OMS, a partir daqueles dias, 

adotou como recomendação prioritária para conter a disseminação da COVID-19. Dessa forma, 

com diversas atividades do cotidiano das cidades paralisadas momentaneamente, as demandas 

regulares da população refluíram de tal forma que, o Poder Público vivenciou, por alguns meses, 

uma inédita e incomum relativa tranquilidade. Abruptamente, cessaram as reivindicações e 

manifestações de movimentos sociais, as demandas difusas da sociedade, as requisições de 

serviços e as ações regulares de iniciativa estatal. 

Esse período, denominado janela de execução orçamentária4, permitiu ao gestor dos 

recursos públicos realocar os valores no mosaico orçamentário com mais liberdade e 

vislumbrando possibilidades certamente nunca antes vistas. Adicionalmente, o município se 

beneficiou dos volumosos montantes de recursos transferidos pela União, em atendimento às 

medidas de suporte aos entes federativos aprovadas ou a serem aprovadas pelo Congresso 

Nacional. De maneira geral, pode-se afirmar que — sem se perder de vista a gravidade do 

momento diante de uma doença, àquela altura, totalmente desconhecida e os elevados gastos 

dela decorrentes — nunca os municípios vivenciaram situação semelhante, em que o ingresso 

 
4 Termo cunhado pelo autor, representa o período de inédita ausência de pressão direta sobre o orçamento 
municipal, sem as demandas regulares, portanto, com o ingresso de volumoso montante de recursos repassados 
pela União. Assim, o manejo do orçamento tornou-se potencialmente mais equilibrado e livre para realocações.  
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de uma fonte alternativa de receita atingiu tal patamar. Era o momento propício para a adoção 

de iniciativas inéditas de implementação de políticas públicas de cunho social, notadamente o 

incremento da proteção social para as frações mais carentes da população. 

Os recursos recebidos pelos municípios merecem destaque (constantes das colunas 

AFM e Combate à COVID-19) tão expressivos foram apenas no período mais agudo da 

pandemia, entre abril e outubro de 2020, quando a curva de contaminação e a de óbitos 

registraram quedas expressivas e a atividade econômica esboçou uma retomada.  

Considerando os cinco maiores municípios do Estado do Piauí (Teresina, 871.126 

habitantes; Parnaíba, 153.863; Picos, 78.627; Piripiri, 63.829; Floriano, 60.111; com dados do 

IBGE, de 2021) pelo critério populacional, o quadro abaixo demonstra os quantitativos 

recebidos por cada município apenas nesse período mencionado, bem como o montante pago 

aos seus cidadãos (coluna Auxílio Emergencial), sob a forma de benefício e que potencialmente 

foi injetado na economia local: 

 

TABELA 1. Transferências da União aos municípios selecionados e seus cidadãos 

 

Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal e Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 

 

4.2 A PROTEÇÃO SOCIAL COMO ALTERNATIVA DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA 

 

Durante a pandemia houve precarização da proteção social, com algumas políticas 

públicas sofrendo descontinuidade, na maioria dos casos em razão do caos que se instalou no 

Brasil da terceira década do século XXI, comprometendo os segmentos de Saúde e Assistência 

Social, que justamente atingem as fracções da população mais vulnerabilizada. É certo que a 

Total Saúde Assist. Social

Teresina 39.610.331,32 148.708.024,76 139.019.212,40 9.688.812,36 188.318.356,08 1.095.103.577,00

Parnaíba 7.163.816,94 31.017.319,02 29.322.380,62 1.694.938,40 38.181.135,96 218.259.004,00

Picos 2.373.624,49 14.186.789,94 13.612.582,98 574.206,96 16.560.414,43 115.572.517,00

Piripiri 2.191.037,98 10.218.465,78 9.473.775,81 744.689,97 12.409.503,76 93.580.393,00

Floriano 2.008.451,47 11.324.745,50 10.755.350,06 569.395,44 13.333.196,97 81.250.006,00

Combate à COVID-19
AFM Total GeralMunicípios

Auxílio 

Emergencial
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pandemia aprofundou as desigualdades, resultando em maior precariedade para quem já vivia 

na precariedade. 

Os municípios receberam volumosos recursos da União, que foram aplicados de forma 

totalmente livre, sem critérios claros e conhecimento da população, sem nenhum tipo de 

controle social ou de participação popular — não criaram comitês de acompanhamento ou 

comitês gestores. 

Por outro lado, os dados de despesas sociais dos municípios selecionados (os cinco 

maiores do Piauí) apresentaram números contraditórios e que deveriam suscitar 

questionamentos formais, uma vez que, em um exercício de análise comparativa entre o ano 

de 2020 e o de 2019, registraram variações negativas injustificadas e positivas não 

fundamentadas, valendo-se dos registros de despesas liquidadas, constantes do quadro abaixo: 

 

TABELA 2. Comparativo de gastos sociais efetuados pelos municípios selecionados 

 
Fontes: Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Prefeituras Municipais e elaboração própria 

 

As reduções nas despesas com Assistência Social, por exemplo, no ano em que a 

pandemia foi devastadora para as populações vulnerabilizadas impressiona pelo índice elevado 

que atingiu. Por outro lado, a expressiva elevação não significa necessariamente que foram 

recursos bem aplicados, que atenderam efetivamente o público-alvo.  

 

CONCLUSÕES 

 

A despeito da discussão que se trave sobre a adequação do valor e a correta aplicação 

dos recursos transferidos pela União, o que sobressai nessa jornada de análises é a completa 

falta de participação da população no processo de gestão desses recursos e da respectiva 

2020 2019 Dif. Var. % 2020 2019 Dif. Var. % 2020 2019 Dif. Var. %

Teresina 74,40 57,36 17,04 29,71 1.456,49 1.103,85 352,64 31,95 516,27 521,75 -5,48 -1,05

Parnaíba 6,85 6,96 -0,10 -1,48 129,02 95,44 33,58 35,18 91,38 90,95 0,42 0,46

Picos 1,39 1,76 -0,36 -20,76 81,30 67,58 13,72 20,31 43,61 45,59 -1,98 -4,34

Piripiri 6,04 5,41 0,63 11,63 52,11 37,51 14,60 38,94 49,90 46,94 2,96 6,31

Floriano 3,66 2,81 0,85 30,27 64,80 46,08 18,72 40,63 40,68 39,44 1,24 3,14

Assist. Social (em R$ milhões) Saúde (em R$ milhões) Educação (em R$ milhões)
Municípios
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aplicação que a eles se destinou. Nenhum processo de criação de comitês de acompanhamento 

do uso dos recursos, nenhum conselho gestor dos valores e das ações, nenhum registro de 

participação direta da sociedade no encaminhamento da questão do combate ao coronavírus 

e à Covid-19. Nada. 

Kliksberg (2014) nos informa que os gastos sociais cumprem a função de políticas 

afirmativas em relação à saúde, com os níveis de qualidade em saúde reproduzindo as políticas 

implementadas, estabelecendo relações diretas de precariedade ou excelência. Ignorar ou 

recusar a possibilidade de monitoramento dos gastos e da avaliação das ações desenvolvidas 

resulta na elevação de diversas modalidades de risco, médico, ético, financeiro, sanitário, 

jurídico e social. 

A luta pela garantia e ampliação da proteção social no Brasil passa pela superação da 

disposição pela desigualdade que marca o Brasil de forma indelével e nos remete a seu passado 

escravista, segregacionista e garantidor de privilégios para a elite. A pandemia cristalizou a 

percepção de que seu maior arsenal de combate ao coronavírus foi o SUS e seus profissionais 

de saúde, escancarando a importância do espaço público na sociedade do século XXI.  

A desigualdade, origem e ao mesmo tempo produto da precarização das condições de 

vida da parcela mais expressiva da população precisa ser confrontada, enfrentada, combatida 

e reduzida, eliminando práticas e procedimentos que a alimentam e a disseminam. As posturas 

autocráticas e patrimonialistas dos gestores públicos também precisam ser contestadas e 

recriadas em bases democráticas, permitindo a participação direta dos cidadãos no processo 

de gestão pública e estabelecendo práticas que auscultem o cidadão e de suas demandas se 

ocupe. 

A pandemia transformou a nossa história de maneira intensa e abrangente, mas, em 

verdade, apenas aprofundou as desigualdades que nos acompanham a séculos. A melhor forma 

de resistência ao Estado autocrático é a conscientização dos direitos e a mobilização em torno 

da construção de alternativas de participação na luta incessante contra as classes dominantes 

e a defesa de seus privilégios. 
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