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CAPÍTULO V  

A parceria Estado-Sociedade 
 

 

 

A defesa do interesse público é o único critério legítimo para definir as formas de 
relacionamento entre governo e sociedade. A partir desse critério básico, entretanto, são variadas as 
formas que o relacionamento pode assumir. Ultimamente, tanto o Estado como a sociedade 
brasileira vêm passando por profundas transformações, que exigem grandes inovações nesse 
campo.  

No que se refere à sociedade, sua diferenciação, heterogeneidade e complexidade cada vez 
maiores fazem com que os interesses se multipliquem e se organizem, exigindo crescente 
participação na definição e na gestão dos assuntos de governo. Cria-se a necessidade de múltiplos 
canais de participação, de representação, de negociação e de articulação desses interesses, muitas 
vezes conflitantes.  

Os sindicatos cresceram e se fortaleceram, aumentaram as organizações de classe e de 
representação profissionais. Multiplicaram-se as iniciativas baseadas na mobilização e na 
organização das comunidades e, sobretudo, criou-se uma extensa rede de organizações não-
governamentais – ONGs cada vez mais presentes e atuantes no cenário nacional.  

O Estado brasileiro, por sua vez, particularmente no nível federal, passa por profunda crise 
institucional, funcional e organizacional que vem afetando de forma dramática sua capacidade de 
representar o interesse público, de coordenar e dirigir o esforço nacional e de oferecer com 
eficiência os serviços públicos indispensáveis ao bem-estar do povo.  

Para começar a transformar em realidade os nossos anseios e o nosso sonho de um país 
mais rico, mais justo e mais igualitário, é necessário reformar o Estado: aprofundar a 
democratização, acelerar o processo de descentralização e desconcentração e, sobretudo, ampliar e 
modificar suas formas de relacionamento com a sociedade, definindo novos canais de participação 
e criando formas novas de articulação entre o Estado e a sociedade.  

Caberá, em primeiro lugar, criar novos canais de participação e de controle público, além 
de dinamizar os já existentes, multiplicando as experiências de gestão multilateral e 
desprivatizando o Estado, isto é, libertando a administração governamental dos interesses 
particulares que hoje a aprisionam.  

Caberá, em segundo lugar, dinamizar, apoiar e promover a multiplicação de espaços de 
negociação de conflitos, onde interesses divergentes possam ser representados e soluções 
negociadas possam ser buscadas, em benefício do interesse público.  

Caberá, em terceiro lugar, definir e apoiar formas novas de parceria entre os diferentes 
níveis de governo (União, estados e municípios) e entre as diferentes instâncias subnacionais como 
os acordos entre estados, os consórcios multimunicipais e as associações de municípios, para 
enfrentar problemas cuja escala ultrapassa o nível local ou regional.  

Mas cabe, sobretudo, apoiar e desenvolver formas amplas e criativas de parceria entre o 
Estado e a sociedade, de modo a permitir, por um lado, que diferentes instituições da sociedade 
como as empresas, os sindicatos, as universidades assumam a co-responsabilidade por ações de 
interesse público; por outro, que a comunidade organizada estabeleça suas prioridades, administre 
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os recursos comunitários de forma honesta, transparente, racional e eficiente e desenvolva a 
capacidade de cuidar de si mesma.  

O procedimento de transferir os recursos para as comunidades beneficiárias e de deixar a 
seu cargo a seleção de prioridades, o acompanhamento e a fiscalização das aplicações pelos 
próprios destinatários dos serviços, inibe os desvios e a malversação dos recursos públicos, 
desenvolve a vida pública, revitaliza a vida política e fortalece a cidadania. Além disso, muitas 
ONGs voltadas para a prestação inovadora de serviços públicos já substituíram ou podem vir a 
substituir, com maior eficiência, a atuação estatal insuficiente ou, às vezes, inexistente.  

Sem que o governo federal abdique de suas responsabilidades e funções – sobretudo no que 
se refere à normatização e controle –, a dinamização e a renovação das relações entre o Estado e a 
sociedade, com ênfase em novas formas de parceria, são condições indispensáveis para melhorar o 
desempenho governamental nas mais diversas áreas.  

O Governo Fernando Henrique fará da parceria Estado-Sociedade uma das suas 
características marcantes, aprofundando e consolidando o processo de democratização, aumentando 
a eficácia do gasto governamental e dando transparência às ações públicas.  

 

5.1. CULTURA  

A atividade cultural gera riqueza e emprego, valoriza os recursos naturais e o patrimônio 
histórico, incentiva o espírito crítico, promove a criatividade e a inovação. “Investir em cultura”, do 
ponto de vista do governo, significa apoiar e incentivar a preservação, a criação, a divulgação e a 
participação de todos nos aspectos culturais da vida social. Significa também estender as 
perspectivas da política cultural aos campos da educação e da comunicação, bem como das 
atividades econômicas, gerando riqueza e emprego e criando mais cultura.  

O Estado não pode nem deve se transformar no grande produtor cultural do país, 
concentrando em suas mãos as condições de produção, comunicação e debate no campo das artes, 
do pensamento e das ciências. Cabe-lhe, contudo, estabelecer um programa de metas que dê 
coerência à sua ação e sinalize para a sociedade o sentido de sua política cultural.  

O caráter continental do Brasil, com a imensa diversidade de sua geografia cultural, exclui 
qualquer pretensão de intervenção uniforme e centralizadora. As ações de uma política cultural 
federal devem ser formuladas em parceria com os agentes públicos e privados das diferentes 
regiões culturais em que se divide o país e executadas por seu intermédio.  

O governo federal, por seu turno, não é a única instância estatal que intervém no setor: 
estados e municípios têm suas próprias agências e políticas de atuação cultural. Ao lado desses 
agentes governamentais, existem diversos tipos de fundações, iniciativas públicas não 
governamentais, empresas privadas e entidades comunitárias nos diferentes campos das 
manifestações culturais.  

A atuação do governo federal se faz hoje, basicamente, através do Ministério da Cultura, 
cuja estrutura é inadequada, e que deverá ser repensado em função de uma nova política cultural. O 
orçamento da cultura é hoje claramente insatisfatório: 0,04% do orçamento da União. O principal 
instrumento federal de incentivo às iniciativas culturais é a chamada Lei Rouanet, a qual, 
juntamente com toda a legislação de incentivos fiscais para a cultura, deverá ser reformulada.  

Na tarefa de promoção cultural que lhe compete, a vontade política do governo deve se 
exercer com sensibilidade e imaginação, sempre pelos caminhos da participação. Nos vários 
tempos em que se trabalha no campo da cultura – preservação, criação, difusão – qualquer 
iniciativa de política pública deve necessariamente encorajar a sociedade a desempenhar a 
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cidadania.  

No tempo da memória, ou da preservação do passado, há que se ampliar a abrangência do 
resgate da história do país e de seus monumentos. Além das igrejas, fortalezas, edifícios públicos e 
particulares, centros históricos das cidades e sedes de grandes estabelecimentos rurais, existem, na 
linha do folclore e da cultura popular, muitos valores que carecem igualmente de preservação, e 
que têm sido descuidados. Menção especial deve ser feita às culturas de minorias étnico-indígenas, 
afro-brasileiras e outras, cujo registro e preservação requerem uma ação específica e urgente.  

A redefinição do papel dos museus e bibliotecas, da mera conservação de seus acervos à 
presença ativa como espaço cultural polivalente, com programação dinâmica, atividades de 
pesquisa e preocupações pedagógicas e didáticas regulares e integradas, é um dos aspectos da 
revitalização possível do importante enfoque preservacionista. No tempo da criação, é preciso 
atentar para a diversidade das diferentes áreas culturais – cinema, vídeo, fotografia, artes gráficas, 
artes plásticas, arquitetura, paisagismo, música, folclore, dança, teatro, literatura, editoração, 
bibliotecas – cada uma com suas necessidades, problemas e propostas específicas. Mas em todas 
elas, o modelo baseado numa postura protecionista do Estado e na atitude corporativista do meio 
profissional já se mostrou inadequado e esterilizante. Sem cair no oposto de abandonar toda a 
dinâmica da criação cultural ao mercado, cabe ao Estado redefinir formas de atuação mais 
adequadas e flexíveis, em parceria com os diversos agentes envolvidos no processo.  

É crítica, por exemplo, a situação do cinema nacional, privado bruscamente de qualquer 
apoio institucional pela liquidação da Embrafilme. Não se trata, por certo, do retorno desta ou de 
outras estruturas pesadas. Ao contrário, serão constituídos mecanismos que viabilizem os projetos 
do setor através de recursos públicos e privados. Dessa forma, sem se ver abandonado à própria 
sorte, o cinema nacional terá condições de afirmar-se como verdadeira indústria, consolidando-se 
financeiramente e competindo com a produção internacional, dentro e fora do país.  

Cabe também ao Estado criar oportunidades para a emergência de novos talentos. O país é 
rico de talentos: o que é preciso é dar-lhes condições de afirmação e desenvolvimento.  

Outros campos onde o Estado pode colaborar com a criação cultural, através das escolas e 
universidades, é na área da formação e qualificação de recursos humanos para as diferentes 
carreiras artísticas e profissões técnicas auxiliares. O governo pode igualmente atuar por meio do 
estímulo às indústrias que produzem ou produzirão materiais de alta qualidade para as diferentes 
artes – tintas, telas, instrumentos musicais, laboratórios, equipamentos, películas cinematográficas 
e fotográficas etc. Enquanto esta produção não estiver desenvolvida no país, a importação desses 
materiais deve ser facilitada e desonerada.  

No domínio da difusão cultural, o investimento dos recursos públicos deve se fazer sempre 
buscando otimizar a relação entre o valor cultural do evento e seu valor comercial. Grandes eventos 
de massa, que seriam realizados de qualquer forma porque têm bilheteria e patrocínio garantidos, 
não precisam de ajuda do governo ou benefícios fiscais. Não faltam empresas interessadas em 
associar-se a projetos para o grande público, ou mesmo voltados para um público mais restrito. A 
maioria dos eventos culturais pode ser registrada como promoção na contabilidade do patrocinador, 
com um grande retorno em termos de imagem institucional.  

Partindo do princípio de que incentivos fiscais e recursos do governo deveriam servir 
apenas para os projetos que, por sua natureza, não tenham possibilidade de ser viabilizados 
comercialmente ou através do patrocínio, coloca-se a questão das formas de suscitar, avaliar e 
alavancar esses projetos. Existem experiências, como as co-edições de autores não comerciais por 
editoras universitárias públicas, Institutos Estaduais do Livro e editoras comerciais, que devem ser 
examinadas e, se for o caso, adaptadas e estendidas a outros campos da difusão e do consumo 
cultural. Experiências desse tipo multiplicam o montante dos recursos à disposição da cultura. Em 
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todas essas formas de intervenção devem ser enfrentados os interesses corporativistas, os critérios 
subjetivos, os favorecimentos pessoais, as pressões político-partidárias, e isso só se faz através do 
fortalecimento da vivência democrática, do exercício da cidadania e da transparência dos critérios e 
decisões.  

Neste mesmo setor da difusão e fruição da cultura, o governo tem ainda importantes 
funções a desempenhar, desde fazer sua parte na formação de um público ampliado e mais 
preparado para a recepção crítica das diversas manifestações culturais, até a importante missão de 
zelar pelo cumprimento, por parte dos meios de comunicação como o rádio e a televisão, dos 
princípios de promoção da cultura nacional e regional, e de estímulo à produção independente, que 
regem seu funcionamento. Dificilmente um programa cultural obterá resultados sem o 
fortalecimento da prática democrática e da consciência da responsabilidade dos meios de 
comunicação.  

O Governo Fernando Henrique terá uma participação intensa e imediata na reabilitação das 
instituições culturais e na recomposição das estruturas e serviços de apoio à preservação do 
patrimônio e de incentivo às artes.  

 

Metas do Governo Fernando Henrique para a área cultural  

Estabelecer um programa de metas na área cultural, abrangendo:  

 

Estrutura institucional  

• Ampliar os recursos e incentivos para a área cultural.  

• Reformular, incorporando a experiência da lei Sarney, a legislação de incentivos fiscais 
para a cultura, desburocratizando procedimentos, agilizando a dinâmica de captação de recursos e 
estruturando mecanismos efetivos de fiscalização.  

• Estabelecer parcerias com a iniciativa privada e os poderes públicos locais.  

• Agilizar e desburocratizar os órgãos e entidades encarregados do fomento cultural.  

• Apoiar um sistema nacional da memória, documental e patrimonial, interligando arquivos, 
bibliotecas, museus e monumentos, públicos e privados, através de todo o país.  

• Criar os mecanismos que assegurem a recuperação da produção cinematográfica brasileira, 
em suas diversas modalidades, estimulando sua competitividade no país e no exterior.  

 

Criação e promoção  

• Reformular e expandir as fundações ligadas à cultura, assegurando a participação conjunta 
do poder público, da iniciativa privada e de outros setores representativos da sociedade em sua 
administração.  

• Apoiar essas fundações em seus objetivos de promover a arrecadação de recursos, realizar a 
seleção de projetos culturais, endossar projetos de qualidade propostos pela classe produtora e 
facilitar a criação de uma rede de circulação, consumo e fruição desses bens pela população 
brasileira.  

• Trabalhar pela democratização da produção e do consumo culturais, promovendo o acesso 
de todas as camadas da população aos bens culturais do presente e do passado.  
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• Participar diretamente nos projetos de grande interesse nacional ou institucional que não 
ofereçam atrativos ou possibilidades de ser geridos e financiados por empresas ou instituições 
privadas;  

• Criar e manter canais de comunicação fluentes e democráticos com a comunidade cultural, 
a fim de poder atender com agilidade suas demandas e necessidades diversificadas.  

• Apoiar, através dos meios de comunicação, a divulgação da produção artística da sociedade, 
assegurando o pagamento adequado dos direitos autorais do artista.  

 

5.2. MEIO AMBIENTE  

Extremamente bem dotado de recursos naturais, o Brasil ainda não despertou de todo para a 
necessidade de protegê-los, valorizá-los e recuperar aqueles já atingidos pelos processos de 
degradação. Meio ambiente, hoje, é sinônimo de qualidade de vida e de desenvolvimento 
sustentável. A vida humana e o desenvolvimento da sociedade em harmonia com a natureza não 
são somente postulados éticos ou ideais utópicos. Preservar a biodiversidade, desenvolver o 
conhecimento das potencialidades e dos limites dos diferentes ecos sistemas, buscar tecnologias 
que preservem os recursos energéticos não-renováveis e encontrar formas de produção 
ecologicamente sustentáveis são compromissos com o futuro das novas gerações, exigências de 
sobrevivência para a humanidade e responsabilidade dos governos e dos povos de todos os países.  

A questão ambiental não pode se reduzir à pesquisa e à preservação da Floresta Amazônica. 
Com mais de três quartos da população vivendo hoje em áreas urbanas, os problemas ambientais 
dizem respeito, igualmente, à qualidade de vida nas grandes cidades: altos níveis de ruído, poluição 
do ar e da água pelas indústrias tecnologicamente defasadas, transporte urbano à base de 
combustíveis poluentes, falta de esgoto sanitário, tratamento inadequado do lixo doméstico e dos 
dejetos industriais.  

No campo, a ocupação territorial se faz de forma improvisada e destrutiva. Nosso modelo 
agrícola ainda privilegia o uso extensivo da terra e práticas culturais primitivas como as derrubadas 
e queimadas. Por outro lado, incorpora muitas vezes, de forma inadequada, produtos químicos e 
equipamentos que levam à erosão, à contaminação do solo e dos mananciais e ao assoreamento dos 
cursos d’água.  

Grandes e importantes ecossistemas, como a Mata Atlântica, o Cerrado, o Semi-Árido e o 
Pantanal, estão sendo ocupados, explorados e muitas vezes degradados antes de serem pesquisados 
em sua biodiversidade, em seu equilíbrio e em suas potencialidades de utilização sustentável. 
Nosso litoral carece de uma gestão costeira integrada, e ainda não temos um conhecimento 
completo dos recursos do mar disponíveis nas “duzentas milhas” da Zona Econômica Exclusiva.  

Embora a aspiração por um ambiente limpo e sadio e pela preservação da beleza das 
paisagens naturais seja um anseio praticamente unânime, no Brasil a sociedade em geral parece 
reagir à incorporação do componente ambiental ao processo de desenvolvimento. Politicamente, a 
idéia da preservação e conservação ainda é frágil no país. Administração pública, empresas e 
cidadãos parecem negligentes, senão até mesmo resistentes, ao esforço e à disciplina ambientais. 
Importante ressalva nesse quadro deve ser feita às entidades ambientalistas não governamentais, 
por seu esforço de promover a conscientização e a participação da cidadania nas questões 
ambientais.  

Apesar da forte preocupação da comunidade internacional em relação aos problemas 
ambientais brasileiros, e das expectativas geradas com a realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992 (ECO-92), os 
recursos internacionais para o financiamento de projetos ambientais têm sido escassos. Parte da 
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responsabilidade por essa situação se deve à falta de experiência dos órgãos ambienta listas 
brasileiros, no que diz respeito à formulação e negociação de projetos nos termos exigidos pelos 
organismos internacionais. Outra parcela pode ser creditada à dificuldade de comparecer com as 
contrapartidas exigidas, pela crônica falta de recursos orçamentários. Uma terceira causa da 
escassez de financiamentos externos é a falta de informação, pois muitas entidades não 
governamentais, e mesmo prefeituras e universidades não têm o devido acesso às informações 
sobre fontes, critérios e exigências das agências financiadoras externas.  

Do ponto de vista jurídico-institucional, há aspectos positivos que cumpre ressaltar. A 
Constituição atual, pela primeira vez, de maneira abrangente e sistemática, tratou do meio 
ambiente, inspirada nas idéias e conceitos mais avançados. O conceito novo do desenvolvimento 
sustentável, definido formalmente pela comunidade internacional na Conferência do Rio, já se 
encontra, sob outra denominação, no texto constitucional de 1988, juntamente com os princípios de 
descentralização e de participação.  

Entretanto, às normas constitucionais ainda não se seguiu a devida legislação 
complementar. As competências da União, estados e municípios para legislar sobre a matéria 
precisam ser definidas, inclusive para que essas esferas de governo atuem em complementaridade, 
com maior eficiência e sem desperdício de esforços e recursos. A ação da União deve ser orientada 
para uma atuação progressivamente descentralizada, seguindo o princípio constitucional de 
aproximar o cidadão e a coletividade da gestão ambiental.  

Na área federal, o quadro institucional, embora demonstre avanços na sua concepção, 
necessita incorporar uma filosofia ambiental comum orientadora, que permita superar a 
composição heterogênea resultante da fusão de diversos órgãos que tratavam do meio ambiente. 
Além disso, é urgente o fortalecimento da ação fiscalizadora, sobretudo em função das nossas 
dimensões continentais, das nossas diversidades e dos desafios a serem enfrentados.  

A questão ambiental permeia campos que vão da educação e da cultura ao modelo de 
desenvolvimento, à matriz energética, ao abastecimento e à saúde, ao transporte e à habitação, sem 
exaurir sua abrangência.  

Nesse sentido, as diretrizes que se seguem identificam os compromissos e prioridades da 
atuação do Governo Fernando Henrique na área ambiental.  

 

Prioridades na área ambiental  

• Estabelecer um programa nacional de educação ambiental, voltado para a formação da 
consciência cidadã a respeito do meio ambiente.  

• Apoiar projetos de associação comunitária com objetivos ambientais.  

• Proteger ecossistemas, considerando a presença humana, em particular a de seus ocupantes 
tradicionais.  

• Promover programas e projetos de proteção, conhecimento e aproveitamento da 
biodiversidade, continental e oceânica.  

• Desenvolver projetos integrados de proteção e preservação ambientais, que busquem o 
ponto de equilíbrio entre as necessidades humanas e a natureza, promovendo técnicas e 
mecanismos de compensação.  

• Promover a integração e o aprimoramento das formas de gestão das unidades de 
conservação.  
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Vitalização do sistema nacional de gestão ambiental  

• Propor legislação, com o objetivo de precisar os limites da atuação de cada um dos níveis 
do poder público.  

• Rever o quadro institucional atual, para redistribuir atribuições, em particular na área 
federal, aperfeiçoando o Sistema Nacional do Meio ambiente – Sisnama, para lhe dar eficácia.  

 

Mecanismos de planejamento integrado  

• Aperfeiçoar e dar eficácia ao Sisnama e, neste esforço, aprimorar a representatividade e o 
desempenho do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, como foro de articulação entre 
a sociedade e o governo, na definição da política nacional do meio ambiente.  

• Estabelecer padrões de desenvolvimento específicos para cada grande região, levando em 
conta ecos sistemas típicos e seu melhor aproveitamento econômico; propondo, quando 
necessário, zoneamento ecológico-econômico.  

• Promover projetos de recuperação de áreas degradadas.  

• Apoiar esforços, planos, programas e projetos estaduais, municipais, empresariais e 
comunitários de combate à poluição e tratamento de dejetos, efluentes e emissões tóxicas.  

• Fomentar o desenvolvimento de tecnologias ambientais, pelo apoio à cooperação entre 
universidade, empresa, organizações não governamentais e governo.  

• Favorecer projetos de cooperação internacional – científica, técnica, tecnológica e 
financeira – dirigidos ao esforço de proteção e preservação ambientais, bem como à prevenção da 
contaminação e ao combate à poluição, adequados à realidade nacional.  

• Diligenciar para fazer efetivos os compromissos assumidos pela comunidade internacional, 
em especial aqueles que prometem recursos novos e adicionais para promoção do 
desenvolvimento sustentável e metas ambientais;  

• Atuar no sentido de garantir o acesso brasileiro a tecnologias ambientais atuais, nas 
condições prometidas em convenções e compromissos internacionais, especialmente aqueles 
assumidos na Conferência do Rio.  

 

5.3. POBREZA E FOME  

No Brasil coexistem duas realidades contraditórias: de um lado, uma nação industrializada e 
moderna e, de outro, uma nação de excluídos, fora do convívio social onde impera a fome, a 
miséria e a ignorância, numa condição só comparável aos países mais pobres do mundo.  

Os dados demonstram que as maiores proporções de pobres e indigentes na população total 
se encontram no Norte e no Nordeste, principalmente na área rural. Só o Nordeste tem 19 milhões 
de pobres e 9 milhões de indigentes. Praticamente metade da população rural do Nordeste é 
composta por pobres, sendo quase um terço de indigentes.  

No contraste entre campo e cidade, o Norte e o Sul do país apresentam realidades 
diferentes. No Sul e Sudeste, como conseqüência do forte êxodo rural verificado nas últimas 
décadas, as regiões metropolitanas passaram a concentrar mais pobres que a área rural. É o caso de 
São Paulo e Rio de Janeiro, os estados mais urbanizados do país, onde a pobreza é hoje um 
fenômeno preponderantemente metropolitano. Já no Norte e Nordeste, o problema mais grave é o 
da indigência, localizada principalmente no meio rural.  
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O intenso crescimento econômico verificado no Brasil até o final da década de 70, por suas 
características, acentuou a desigualdade entre pobres e ricos, aumentando a pobreza. Na década de 
80, essa situação piorou com a recessão da economia. Os números falam por si. Enquanto em 1960 
os 40% mais pobres detinham 16% e os 10% mais ricos 35% da renda nacional, em 1990 os pobres 
apropriavam apenas 8% da renda e os ricos aumentavam para 48% a sua parcela.  

Alguns segmentos da população são mais afetados pela pobreza e a desigualdade: crianças, 
mulheres, negros e idosos. No Brasil, uma boa parte dos programas de proteção social que 
pretendem combater a pobreza acaba não beneficiando estes setores mais carentes. Esse é o caso 
das políticas que protegem o trabalhador de baixa renda como o salário-mínimo, o seguro-
desemprego, o FGTS, o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, entre outros.  

As condições essenciais para erradicar a miséria e a pobreza são dadas pela retomada do 
desenvolvimento econômico, em novas bases, com redistribuição de renda e geração de empregos, 
pelo controle da inflação e pela reforma do Estado para garantir mais investimentos na área social e 
maior eficácia nos programas compensatórios. Mas a gravidade da situação exige medidas de 
emergência: programas assistenciais específicos são urgentes e necessários.  

Nesta luta contra a miséria e a fome, as experiências e iniciativas que melhores resultados 
apresentaram foram sempre aquelas que ocorreram em parceria entre os governos federal, estadual 
e municipal e as comunidades, sejam elas instituições filantrópicas ou associações comunitárias. 
De fato, as comunidades são mais flexíveis e criativas do que as instituições burocráticas 
prestadoras de serviços assistenciais. Um bom exemplo da capacidade de mobilização da sociedade 
foi dado pelos Comitês de Cidadania e, da parte do governo federal, pela criação do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar – Consea.  

Os programas sociais de natureza assistencial do Governo Fernando Henrique serão 
estabelecidos a partir do princípio da parceria entre Estado e sociedade. Para isso, na reforma do 
Estado, além da indispensável definição de responsabilidades entre os governos federal, estadual e 
municipal, buscando a descentralização, serão eliminados os excessos de burocracia para dar maior 
agilidade às ações emergenciais. Caberá aos níveis federal e estadual o estabelecimento de 
diretrizes, o aporte de recursos e a supervisão dos programas, deixando aos municípios a efetiva 
gestão e execução.  

Como existe hoje um grande desequilíbrio regional e bolsões de miséria em muitos estados, 
as políticas sociais darão prioridade para as áreas de pobreza crônica, com garantia de maior 
inversão de recursos.  

 

Programa Comunidade Solidária  

Este programa, a ser implantado no Governo Fernando Henrique, será financiado com 
recursos geridos por um órgão semelhante ao atual Consea, com funções ampliadas. Terá como 
princípios a mobilização e a participação da comunidade, a articulação de instituições, agentes e 
recursos e a descentralização das ações.  

 

Recursos  

O Programa Comunidade Solidária contará com recursos orçamentários, recursos 
provenientes dos fundos regionais e sociais e de financiamentos internacionais. Não significará 
aumento de tributos ou a criação de um novo fundo, mas a reorientação dos gastos do governo – 
especialmente das transferências voluntárias a estados e municípios e de parcelas dos fundos 
regionais e dos fundos sociais – como o PIN/Proterra, PIS/PASEP, FAT – segundo os critérios e as 
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prioridades do Programa Comunidade Solidária. Recursos que hoje são usados de forma dispersa e 
pulverizada serão, assim, canalizados para o objetivo de combater a miséria. De acordo com as 
execuções orçamentárias de 1993 e 1994, a reunião desses recursos vem alcançando cerca de R$ 8 
bilhões. Considerando que uma parte deles deverá continuar a ser administrada em nível setorial ou 
regional, o Governo Fernando Henrique destinará R$ 4 bilhões por ano para financiar as atividades 
do Programa Comunidade Solidária, sem contar com possíveis financiamentos internacionais e 
recursos privados que também poderão ser canalizados.  

 

Âmbito de ação  

O programa vai priorizar as ações de natureza suplementar em educação, saúde, habitação e 
saneamento, infra-estrutura e alimentação, de forma a compatibilizar as ações permanentes do 
governo com uma atuação de cunho assistencial emergencial .  

Para garantir sua eficácia, será estabelecido um sistema de avaliação dos programas 
apoiados, a partir de indicadores de desempenho que permitam a auditoria e o controle social das 
ações em desenvolvimento. 

Exemplos de ações que serão priorizadas pelo Programa Comunidade Solidária:  

• Coordenar a execução dos programas de combate à fome.  

• Realizar pequenas reformas em escolas e postos de saúde.  

• Construir ou reformar centros comunitários.  

• Apoiar projetos de pequenas obras de recuperação de escolas, centros comunitários, centros 
de saúde e de construção de habitações populares integrados com saneamento básico e 
equipamentos sociais, que privilegiem sistemas de ajuda mútua e contem com apoio de 
organizações comunitárias e dos municípios.  

• Apoiar projetos comunitários de nutrição infantil e combate à fome em áreas de pobreza 
crônica.  

• Reforçar o Programa do Leite, descentralizá-lo e ampliar sua cobertura, para que toda 
família considerada pobre tenha, pelo menos, um litro de leite por dia.  

 

Medidas permanentes de combate à pobreza  

Agricultura  

• Garantir assistência técnica e financeira aos trabalhadores assentados pelo programa de 
reforma agrária, para ampliar e consolidar os assentamentos e promover sua integração nas 
localidades.  

• Apoiar formas cooperativas de melhoria dos sistemas de abastecimento, transporte e 
armazenagem para reduzir o custo final dos alimentos de consumo básico.  

• Apoiar programas de canalização de água e irrigação no Nordeste, em áreas de pobreza 
crônica.  

 

Habitação e saneamento básico e obras de infra-estrutura social  

• Implementar programas integrados de saneamento, construção e melhorias habitacionais em 
áreas de pobreza crônica, articulados com ações de saúde e com programas de treinamento e 
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emprego.  

• Expandir os gastos do governo na ampliação dos serviços de saúde e ensino público.  

 

Emprego e capacitação  

• Apoiar, através de linhas de crédito e assistência técnica, as micro e pequenas empresas, 
cooperativas, associações comunitárias de produção e serviços, nos meios urbano e rural, bem 
como os trabalhadores autônomos.  

• Executar obras de reparação e construção de estradas para emprego intensivo de mão-de-
obra local.  

• Apoiar programas existentes ou novas iniciativas que, por sua ação direta ou indireta, se 
constituam em fontes geradoras de emprego.  

• Promover programas comunitários de capacitação em massa, voltados para o treinamento e 
organização para o trabalho.  

 

Educação  

• Desenvolver, em conjunto com estados e municípios, projetos de educação básica, com 
construção ou reforma de unidades físicas, para desenvolver programas complementares de 
orientação de saúde e nutrição, envolvendo grupos específicos como mulheres, adolescentes e 
idosos.  

• Desenvolver programas especiais de apoio às mulheres chefes de família, com filhos em 
idade escolar, de forma a garantir a permanência destes na escola.  

• Estimular os estados e municípios a implantar programas de educação básica no meio rural.  

 

Saúde e nutrição  

• Criar, no âmbito do SUS, programas de suplementação alimentar para gestantes e nutrizes, 
recémnascidos e crianças, incluindo serviços de orientação de saúde e educação nutricional para 
mulheres gestantes e nutrizes de baixa renda.  

• Fortalecer e implantar em todo país o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 
– PAISM.  

• Dar continuidade ao processo de descentralização da merenda escolar.  

• Avaliar e reorientar os critérios do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, para 
ampliar a participação dos trabalhadores de mais baixa renda.  

• Melhorar as condições de saúde dos moradores de áreas rurais e da periferia dos centros 
urbanos, através de tratamento da água e sistemas de esgotamento sanitário.  

 

5.4. CRIANÇA E ADOLESCENTE  

As crianças e adolescentes têm sido as maiores vítimas de um tipo de desenvolvimento 
excludente e perverso. Em 1990, de um total de 60 milhões de menores na faixa de zero a 17 anos, 
cerca de 15 milhões pertenciam a famílias pobres, sem renda suficiente para satisfazer suas 
necessidades básicas.  



 101

O Nordeste concentra o maior número de crianças e adolescentes que sobrevivem em 
condições miseráveis. São 8,6 milhões de menores de 18 anos, representando quase 60% do total 
de pobres infanto-juvenis do Brasil. Novamente é o Nordeste rural que reúne o maior número de 
pobres cerca de 5,2 milhões de menores, ou mais da metade da população jovem nordestina.  

Nas áreas urbanas não metropolitanas existem 5 milhões de pobres menores de 18 anos, 
mais que o dobro do total encontrado nas áreas metropolitanas, onde existem quase 2 milhões de 
crianças e adolescentes em situação de pobreza.  

As condições miseráveis de vida afetam o crescimento físico e mental das crianças, e muitas 
não completam o primeiro ano de vida. A cada hora morrem 30 crianças com menos de um ano no 
Brasil e, de cada dez crianças brasileiras, seis com menos de um ano vivem em locais sem 
saneamento básico. Mais de 15% das crianças menores de cinco anos sofrem de desnutrição 
crônica.  

Esse quadro de pobreza estimula, também, a inserção precoce no mercado de trabalho 
formal ou informal e agrava a evasão escolar. Os números são alarmantes. Cerca de cinco milhões 
de menores pobres de 7 a 17 anos não estão freqüentando a escola e perto de 3,4 milhões de jovens 
entre 15 e 17 anos são analfabetos. A escola não está preparada para atender a criança pobre. De 
cada 100 crianças matriculadas no primeiro ano, apenas 47 conseguem chegar à quarta série e 
apenas 20 concluem o primeiro grau. A situação apresentada repercute de forma severa nas 
possibilidades de superação da pobreza.  

O assassinato de centenas de jovens nas grandes cidades brasileiras e no meio rural, em 
muitos casos em circunstâncias que levam a crer no caráter deliberado de extermínio de menores, 
apresentou, nos últimos anos, uma média anual de mais de 1.500 casos. Na maior parte das 
situações, as vítimas tinham um perfil típico: adolescente do sexo masculino, de cor negra ou 
parda, com baixa ou nenhuma escolaridade, sem qualquer tipo de iniciação profissional e 
submetido, em muitos casos, de forma direta ou indireta, ao crime organizado.  

As agressões físicas a que são submetidas as crianças em todos os níveis sociais mostram 
um quadro estarrecedor: de cerca de 200 mil crianças agredidas anualmente, na faixa etária de zero 
a 17 anos, 52% foram agredidas por pessoas conhecidas e 18% por parentes. A violência nos lares 
é maior para as meninas, com grande número de casos de incesto e estupro.  

 

Políticas públicas – diretrizes fundamentais  

A superação da pobreza, por meio do desenvolvimento econômico com redistribuição de 
renda, além da universalização do ensino básico no Brasil, é pré-requisito para garantir a proteção e 
elevação da qualidade de vida das crianças e adolescentes brasileiros.  

A sociedade tem se mobilizado e, com o apoio de organismos internacionais, promoveu 
avanços no campo da legislação e na implantação de conselhos e órgãos de defesa de crianças e 
adolescentes. A doutrina de proteção integral da ONU foi incorporada à Constituição brasileira e ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Vários avanços foram feitos no campo da proteção à criança 
e ao adolescente, com a implantação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – Conanda e a criação de Conselhos Estaduais e Municipais.  

A mobilização da sociedade tem impulsionado medidas de combate e redução da violência 
contra a criança e o adolescente. Destaca-se também a importância do trabalho das ONGs e 
organizações religiosas na defesa dos direitos dos menores.  

Assim, no campo da assistência integral à criança e ao adolescente, serão articuladas no 
Governo Fernando Henrique as políticas básicas de emprego para os chefes de família como meio 
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para garantir proteção e educação às crianças; qualificação do sistema educacional, para que toda 
criança receba na escola atenção adequada; saúde e educação nutricional para as mães e crianças 
desde a fase pré-natal; assistência social que torne efetivas as medidas previstas no Estatuto e 
demais leis relacionadas à criança e ao adolescente. Da mesma forma, será estimulada ampla 
mobilização da sociedade, na busca de formas de parceria e solidariedade.  

As ações terão uma estreita cooperação com estados e municípios. Atribuir aos governos 
municipais, principalmente, a competência de assegurar a atenção às necessidades básicas de 
crianças e adolescentes é fundamental para que eles não percam o vínculo familiar e comunitário 
que possuem. Caberá aos governos estaduais e federal o papel normativo e de co-responsabilidade 
no repasse de recursos e programas de capacitação para agentes sociais públicos.  

Na área da assistência, será dada ênfase às prioridades estabelecidas pelas comunidades e à 
criação de mecanismos de controle e avaliação que impeçam desvios e usos clientelistas dos 
benefícios.  

O dinheiro público será bem utilizado, sem desperdícios. A aplicação social dos recursos 
públicos constitui um dos instrumentos de que dispõe o governo para redistribuir a renda e corrigir 
as graves desigualdades que marcam nossa sociedade.  

 

Medidas do Governo Fernando Henrique para a criança e o adolescente  

O Governo Fernando Henrique consolidará a aplicação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, de forma integrada com programas e ações de caráter permanente do governo, 
previstos nos temas educação, saúde, emprego.  

Serão priorizadas as seguintes medidas específicas:  

• Criar no plano interno as condições para atingir as metas do Encontro Mundial de Cúpula 
da ONU e do Pacto pela Infância, priorizando as seguintes:  

• redução da mortalidade materno-infantil; 

• redução das taxas de desnutrição no grupo etário de zero a 5 anos;  

• implantação de serviços de orientação às mães adolescentes;  

• estímulo às mães para amamentarem seus filhos na faixa etária de zero a 6 meses;  

• ampliação de creches e pré-escolas, com ações integradas de saúde, educação e assistência 
social;  

• colocação familiar e criação de abrigos para as crianças sem vínculos de família ou sem 
condições de retorno às próprias casas;  

• garantia de vagas para todas as crianças em idade escolar;  

• desenvolvimento de programas junto às famílias para evitar a evasão escolar;  

• redução das taxas de analfabetismo entre adolescentes, mães e chefes de família.  

• Apoiar a implantação dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança.  

• Apoiar a implantação dos Conselhos Tutelares nos municípios com 50 mil habitantes ou 
mais.  

• Apoiar e implementar a criação e funcionamento dos Conselhos Municipais de Saúde e de 
Assistência Social e seus respectivos Fundos, de forma a manterem uma estreita vinculação com 
os Conselhos da Criança.  
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• Apoiar a criação e implantação dos Fundos Municipais e Estaduais vinculados aos 
respectivos Conselhos dos Direitos da Criança.  

• Investir, em articulação com estados e municípios, na capa citação de agentes públicos 
como forma de garantir a eficácia dos programas e a efetiva descentralização das ações.  

• Apoiar a melhoria das condições de atendimento social e assistencial de entidades públicas 
e privadas que prestam assistência a famílias, crianças e adolescentes violados em seus direitos 
básicos ou em situação de extrema pobreza.  

• Promover uma ampla reformulação nos órgãos de assistência do governo federal de forma a 
obter efetiva agilidade e eficiência na ação governamental, e garantir a descentralização e a 
municipalização da execução dos programas.  

 

5.5. MULHER  

A situação da mulher na sociedade brasileira tem evoluído significativamente nas últimas 
décadas. É crescente a participação feminina no mercado de trabalho, nos movimentos sociais e na 
vida pública. Seu nível educacional vem aumentando, e hoje o número de mulheres já é maior do 
que o de homens, em todos os graus de ensino.  

A taxa de participação da mulher brasileira no mercado de trabalho é uma das mais altas da 
América Latina. São cerca de 23 milhões de mulheres trabalhando fora de casa, o que representava, 
em 1990, quase 40% da população economicamente ativa. Entretanto, a mão-de-obra feminina se 
concentra nos baixos níveis profissionais: apenas 3% dos cargos de chefia são ocupados por 
mulheres. Elas sofrem em primeiro lugar o impacto do desemprego, e seu salário médio 
corresponde a apenas 43% do que recebem os homens, embora quase um terço das famílias pobres 
urbanas, e 12% das rurais, sejam chefiadas por mulheres.  

As condições de saúde têm piorado no país, e de forma especial as da população feminina. 
São 49 milhões de mulheres com mais de 15 anos, que não contam com programas específicos de 
orientação, acompanhamento ou assistência às suas enfermidades e necessidades na área da saúde. 
O coeficiente de mortalidade materna – por toxemia, infecção, hemorragias – é de 230 mortes por 
cem mil nascidos vivos, chegando a 300 na região Norte. No Uruguai e na Costa Rica esses 
números são, respectivamente, 50 e 26 mortes maternas por cem mil nascidos vivos. A queda da 
taxa de fecundidade (de 5,8 nos anos 70 para 2,4, atualmente) reflete, em grande parte, as práticas 
abusivas de cesáreas com esterilizações, e uso não assistido dos métodos de controle da natalidade. 
Enfermidades que poderiam ser reduzidas por ações preventivas eficazes, como o câncer uterino e 
de mama ou as doenças reumáticas e do coração, estão tendo a sua incidência aumentada. Vem-se 
agravando, também, o problema da gravidez na adolescência.  

O Governo Fernando Henrique atuará junto a todos os setores da sociedade no combate à 
discriminação e à violência contra as mulheres, na promoção da igualdade de seus direitos, e na 
ampliação de suas oportunidades nos campos da educação, do trabalho e da saúde, em especial no 
que diz respeito a seus direitos reprodutivos.  

As próximas conferências internacionais versando sobre temas relacionados à mulher, a 
Conferência sobre População e Desenvolvimento, em setembro deste ano, no Cairo, e a 
Conferência da Mulher em Beijing, na China, em 1995, têm mobilizado os movimentos de 
mulheres e, desses encontros, novos caminhos e diretrizes deverão surgir, renovando a pauta de 
reivindicações e políticas públicas voltadas para a mulher.  
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Políticas públicas em relação à mulher  

Para dar suporte e reafirmar o compromisso com a implementação de ações concretas com 
vistas a uma melhor integração da mulher na sociedade brasileira, será redefinido e valorizado o 
papel do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM.  

 

Saúde  

• Implantar, de imediato, em todo país, o Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher – PAISM, criado no Ministério da Saúde desde 1983, com a sua descentralização e 
municipalização.  

• Implementar o Sistema de Informação e Registro da Saúde da Mulher.  

• Criar um programa de emergência para diminuir a mortalidade materna e instalar, em todos 
os hospitais públicos, serviços de atendimento para os casos de aborto previstos em lei.  

• Implementar o Programa Nacional de Parteiras, criado no Ministério da Saúde desde 1991.  

• Desenvolver campanhas educativas sobre a prevenção do câncer uterino e de mama e da 
gravidez na adolescência.  

• Disseminar informações e criar serviços de orientação sobre Aids.  

• Incluir o diagnóstico de HIV na rotina do atendimento à mulher.  

• Garantir o acesso da mulher aos métodos anticoncepcionais nos postos de saúde, com 
acompanhamento médico e orientação sobre seus demais direitos reprodutivos.  

 

Trabalho  

• Desenvolver planos rigorosos de fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas, 
principalmente no meio rural.  

• Desenvolver políticas de emprego e capacitação profissional para as mulheres, com 
prioridade para as chefes de família e mães solteiras.  

• Garantir nos programas governamentais de crédito para pequenos produtores rurais e 
pequenos e microempresários o critério de igualdade de oportunidades.  

 

Habitação  

• Incorporar aos programas de habitação popular do governo a instalação de creches.  

• Apoiar iniciativas de grupos de mulheres em projetos de construção ou melhorias 
habitacionais em sistema de mutirão.  

 

Educação  

• Promover uma ampla reavaliação dos livros didáticos e dos conteúdos programáticos dos 
cursos, retirando qualquer referência discriminatória sobre a mulher.  

• Apoiar, em articulação com estados e municípios, programas de alfabetização para as 
mulheres no meio rural.  
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• Desenvolver campanhas de educação sexual e saúde reprodutiva, envolvendo escolas e 
comunidades.  

 

Violência contra a mulher  

• Desenvolver campanhas permanentes, por todos os meios de comunicação, sobre as 
diferentes formas de violência contra a mulher, principalmente as agressões no lar.  

• Apoiar a implementação de programas de capacitação para profissionais que atuem nos 
serviços públicos de atendimento à mulher em situação de violência.  

• Apoiar a implantação e equipamento das Delegacias de Defesa da Mulher em todo país.  

• Estimular a disseminação dos 50S, apoiando iniciativas das comunidades para o combate à 
violência no lar.  

• Garantir o cumprimento das convenções e tratados internacionais de Defesa dos Direitos da 
Mulher dos quais o Brasil é signatário.  

 

5.6. NEGROS  

O Brasil é o segundo país em número de descendentes de africanos no mundo. Os negros e 
pardos representam 44,2% da nossa população, o que significa mais de 65 milhões de brasileiros. 
No Nordeste, essa proporção é superior a 70% – mais de 30 milhões de habitantes.  

Segundo os dados oficiais do IBGE, o rendimento mensal médio dos trabalhadores negros, 
em 1990, representava 53% da média nacional. Para as trabalhadoras negras, a relação é ainda mais 
desfavorável, já que seus rendimentos mensais médios eram equivalentes a menos de 39% da 
média nacional. E a situação da população parda não se mostra fundamentalmente distinta da 
população negra.  

Os indicadores sobre a taxa de analfabetismo confirmam o quadro de disparidades sociais 
que afetam os negros e pardos. Enquanto 18,2% da população brasileira com mais de 15 anos eram 
analfabetos, em 1990, esse percentual se elevava para quase 30% da população negra, e 27,4% da 
população parda.  

Mais ainda. Segundo dados da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a violência contra 
crianças e adolescentes, nos anos de 1988 a 1990, registraram-se, em média, 1.533 assassinatos 
anuais de crianças e adolescentes, a maioria do sexo masculino, negros ou pardos.  

Resgatar a cidadania para todos é papel da sociedade e do governo. Mas ao governo cabe 
formular e implantar políticas sociais que promovam a igualdade de oportunidades.  

 

Políticas do Governo Fernando Henrique em relação aos negros  

• Promover a igualdade de oportunidades para alunos negros e brancos, dentro de um amplo 
programa de universalização e melhoria do ensino fundamental.  

• Estimular o intercâmbio cultural, inclusive de estudantes e professores brasileiros, com os 
países do continente africano.  

• Promover a revisão do livro didático, enfatizando a história e as lutas do povo afro-
brasileiro na construção do nosso país, eliminando estereótipos e discriminações.  

• Promover programas de capacitação que tratem da questão racial, dirigidos a professores, 
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agentes educacionais e profissionais das áreas de Justiça e Segurança.  

• Apoiar entidades governamentais e não governamentais em sua atuação na luta pelos 
direitos dos afro-brasileiros.  

• Incluir, em todas as pesquisas oficiais pertinentes, a variável cor.  

• Promover campanha permanente de esclarecimento e sensibilização, junto aos meios de 
comunicação, à família e à escola, com o objetivo de eliminar os preconceitos e práticas 
discriminatórias.  

• Garantir a presença dos grupos étnicos que compõem a nossa população em propagandas 
institucionais contratadas pelos órgãos da administração direta e indireta e por empresas estatais 
do governo Federal.  

• Implantar Programa de Combate às Discriminações que compreenda a divulgação das 
Convenções Internacionais, da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional que tratam 
do racismo.  

• Promover fórum nacional de debates sobre a violência racial.  

• Coibir práticas discriminatórias no que se refere a emprego e salários.  

• Criar o cargo de Ombudsman, para fiscalizar e assegurar a aplicação das leis, acordos e 
convenções internacionais firmados pelo Brasil, contra a prática de racismo. 

 

5.7. ÍNDIOS  

Ao Estado cabe cooperar, mais do que intervir, no processo de desenvolvimento dos povos 
indígenas, comprometido com o princípio do pluralismo cultural, e sempre tendo como seu maior 
desígnio a defesa da diversidade cultural e o respeito às identidades étnicas dos diferentes grupos 
indígenas.  

A participação das populações e comunidades indígenas nas questões que afetam seu modo 
de vida é condição básica para a manutenção de seus bens naturais e culturais.  

Nos últimos quatro anos, novos procedimentos permitiram a participação das comunidades 
indígenas na demarcação de suas terras. Previu-se o respeito à organização social e política, 
costumes, tradições e conhecimentos das diversas comunidades na elaboração e execução de 
projetos de saúde e educação. O Congresso iniciou as discussões para reformulação do Estatuto do 
Índio, e as ONGs têm dado também importante contribuição ao trabalho de promoção e defesa das 
comunidades indígenas.  

A participação de representantes indígenas na Comissão Intersetorial de Saúde Indígena – 
CISI, vinculada ao Ministério da Saúde, e no Comitê Assessor de Educação Escolar Indígena do 
Ministério da Educação, são exemplos do esforço que os grupos indígenas e suas organizações 
estão fazendo para integrar suas culturas segundo soluções próprias.  

A questão fundiária está historicamente na raiz da agressão secular que as comunidades 
indígenas têm sofrido no contato inter-étnico. 

Apesar disso, terminado o prazo de cinco anos determinado pelo artigo 67 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para que todas as terras indígenas fossem demarcadas, 
49% delas ainda não o foram. São 266 áreas indígenas, com 447.310 quilômetros quadrados.  

Os crescentes casos de violência contra as populações indígenas denunciam também a falta 
de medidas mais enérgicas para garantir seus direitos e sua integridade física, como demonstram as 
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constantes invasões das terras indígenas, com assassinatos e prejuízos ao meio ambiente.  

Políticas do Governo Fernando Henrique em relação aos índios  

• Estabelecer, através do diálogo com as lideranças indígenas, um código de ética suscetível 
de assegurar um contato inter-étnico que não violente a cultura dos povos indígenas.  

• Elaborar estratégias alternativas de etno-desenvolvimento que incorporem a participação e 
as tradições culturais das comunidades indígenas, tentando evitar o efeito desagregador de 
soluções que não atentem para estas especificidades.  

• Respeitar o meio ambiente, enfatizando o uso de recursos locais para o desenvolvimento 
das comunidades e promover ações que permitam a sobrevivência autônoma das mesmas.  

• Incentivar a preservação das técnicas e dos objetos das culturas indígenas, respeitando as 
práticas e valores das comunidades, por ocasião da coleta de objetos culturais.  

• Garantir que as terras indígenas sejam integralmente demarcadas, conforme determina a 
Constituição.  

• Reestruturar a Funai de acordo com os princípios da Constituição, de forma a que também 
exerça seu poder de polícia, respeitando a organização social das comunidades indígenas.  

• Promover a retirada dos invasores dos territórios indígenas.  

• Apoiar e estimular os sistemas tradicionais de saúde de cada grupamento indígena, 
assegurando-lhes, ainda, os meios de proteção da saúde garantidos à sociedade brasileira, através 
do SUS.  

• Assegurar às comunidades uma educação escolar específica e diferenciada e conhecimentos 
necessários para que possam defender seus interesses em igualdade de condições com os demais 
cidadãos, no âmbito do sistema público de ensino.  

 

5.8. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

De acordo com a ONU, 10% dos brasileiros nascem com, ou adquirem ao longo de sua 
vida, deficiências de ordem mental, motora ou sensorial.  

O grande número de portadores de deficiência em nosso país deve-se a fatores como a 
tardia e insuficiente vacinação em massa; reduzida escolarização e falta de orientação dos pais; 
baixa remuneração do trabalhador; precariedade dos padrões de habitação e saneamento; 
inadequação das condições de trabalho; carência de obstetras e pediatras capacitados a acompanhar 
a gestação, realizar um parto adequado e assistir ao nascituro.  

Também são fatores que agravam esse quadro os acidentes de trabalho e de poluição 
ambiental que ocorrem em indústrias e outros estabelecimentos em locais inadequados e em 
flagrante desrespeito a padrões mínimos de higiene, segurança e emissão de poluentes; os acidentes 
de trânsito; a violência e a criminalidade e a falta de assistência às crianças e pessoas da terceira 
idade.  

A situação do Brasil é constrangedora neste aspecto. Somente 3% dos portadores de 
deficiência recebem algum tipo de apoio do Estado, permanecendo os 97% restantes como encargo 
exclusivo da família ou de instituições beneficentes privadas.  

Por outro lado, as famílias que possuem uma pessoa portadora de deficiência apresentam 
uma tendência maior à desintegração. Pelo menos um dos seus membros, a mãe em geral, fica 
impedido de trabalhar ou de fazê-lo em tempo integral; os integrantes da família tendem a 
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apresentar menos produtividade e dificuldades no trabalho e desenvolvimento profissional. Parte 
significativa do orçamento doméstico é consumi da na manutenção, tratamento e educação 
especial. Tende a reduzir-se a expectativa de realização dos membros da família no campo pessoal, 
profissional e econômico.  

O Brasil não dispõe de estatísticas sobre os cidadãos portadores de limitações mentais, 
motoras e sensoriais. No entanto, considerando-se as estatísticas da ONU, podemos imaginar que 
15 milhões de brasileiros são portadores de deficiência.  

Levando-se em conta que 70% das deficiências podem ser evitadas ou atenuadas por 
medidas de prevenção primária ou secundária, é inconcebível que o governo e a sociedade nada 
façam para evitar que, até o final do século, 3 milhões de pessoas venham a ser portadoras de 
deficiências.  

Segundo a ONU, o custo da manutenção de uma pessoa portadora de deficiência é de US$ 
50,00 mensais ou US$ 600,00 ao ano. Multiplicando-se essa quantia pelo número de brasileiros 
deficientes, chega-se à cifra de US$ 8,82 bilhões anuais.  

O Conselho Nacional de Serviço Social registra a existência de 3 mil entidades beneficentes 
no país, especializadas no atendimento aos portadores de deficiências que são capazes de operar a 
custos extremamente reduzidos, podem multiplicar os investimentos públicos através da captação 
de recursos privados e têm condições de atrair e usar o tempo da sociedade civil.  

 

Políticas do Governo Fernando Henrique em relação aos portadores de deficiência  

• Reduzir o surgimento de novos casos de deficiência através de medidas de prevenção 
primária, tanto nos casos dos recém-nascidos, como no caso de adolescentes, adultos e idosos.  

• Superar ou atenuar as seqüelas de acidentes através de medidas de prevenção secundária na 
medicina, no trabalho, no trânsito e no combate à violência urbana.  

• Promover o registro de dados que elevem o nível de conhecimento da sociedade civil e do 
Estado quando ao problema da deficiência, para acompanhar e avaliar os resultados dessa 
política.  

• Desenvolver Programa de Prevenção da Deficiência Mental com diagnóstico e 
aconselhamento genético; prevenção da rubéola congênita; melhoria do atendimento pré-natal; 
melhoria de atendimento no parto; detecção de erros inatos de metabolismo e diagnóstico precoce 
de desvios do desenvolvimento psicomotor.  

• Desenvolver Programa de Prevenção de Deficiências Motoras com prevenção da omissão 
de atendimento ou atendimento inadequado; prevenção de acidentes com meios de transporte, 
prevenção de doenças crônicas degenerativas e cardiovasculares; diagnóstico e aconselhamento 
genético; prevenção da vitimização da criança e do adolescente.  

• Desenvolver Programa de Prevenção da Deficiência Visual com apoio ao Programa 
Nacional da Saúde Ocular e Prevenção da Cegueira; apoio ao programa ampliado de imunizações 
e diagnóstico e acompanhamento genético.  

• Desenvolver Programa de Prevenção da Deficiência Auditiva com o diagnóstico e 
acompanhamento genético; prevenção de doenças infecciosas; prevenção de intoxicações e 
prevenção de doenças ocupacionais e de poluição ambiental.  

• Adaptar os transportes coletivos para facilitar o acesso e locomoção da pessoa portadora de 
deficiência física.  
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• Incentivar o poder público local na aplicação das normas contra a construção de barreiras 
arquitetônicas e de mobiliário à pessoa deficiente segundo as regras da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas.  

• Estimular o poder público local a identificar os nomes de praças e ruas em placas 
rebaixadas em Braille, bem como nos elevadores dos edifícios de uso público.  

• Incentivar a implantação do sinal sonoro nos semáforos para o portador de deficiência 
visual.  

• Disseminar a instalação de telefones públicos de altura adequada ao uso do portador de 
deficiência física em cadeira de rodas.  

• Adaptar os serviços de comunicação para pessoas com deficiência auditiva.  

• Agilizar a implantação da concessão do benefício de um salário-mínimo para os portadores 
de deficiência conforme previsto na Lei Orgânica da Assistência.  

 

5.9. TERCEIRA IDADE  

O Brasil passa por um processo de envelhecimento populacional rápido e acentuado. A 
população brasileira com mais de 65 anos cresce quase três vezes mais do que a população em 
geral.  

São 11 milhões de idosos, com profundas implicações na economia nacional e na mudança 
do perfil da saúde pública. Estudos populacionais desenvolvidos em São Paulo sugerem que cerca 
de 80% dos idosos sofrem de alguma doença crônica e 60% de alguma perda de autonomia, o que 
os impede de executar, sem ajuda, atividades simples da vida cotidiana como comer e se vestir.  

No entanto, o maior problema é que, culturalmente, são tidos como pesos mortos, 
improdutivos e, assim, relegados ao esquecimento nas políticas governamentais.  

Recentemente, os direitos dos idosos foram consagrados na lei sobre a Política Nacional do 
Idoso, que cria o Conselho Nacional do Idoso e estabelece diretrizes nos campos da saúde, 
previdência, habitação, assistência social, educação, trabalho, cultura etc. Privilegia o atendimento 
do idoso em seu próprio lar, já que o asilamento só deve ser usado nos casos em que o idoso não 
tem família.  

O Ministério da Saúde criou o Programa de Saúde para Idosos, que tem como meta 
promover o bem-estar físico, psíquico e social da população da terceira idade. Juntamente com os 
ministérios da Previdência Social, Bem-Estar Social, Trabalho e Educação, o Ministério da Saúde 
também desenvolve ações para uma política que permita manter os idosos na comunidade pelo 
maior tempo possível e com maior grau de autonomia.  

Tratada objetivamente pelo Primeiro Mundo, há algum tempo, pouco se faz no Brasil pela 
população da terceira idade. Essa omissão precisa ser corrigida para não trazer conseqüências 
significativas no futuro.  

É urgente a recuperação da dignidade e da integração dessa faixa da população na família, 
na comunidade e na sociedade, onde o idoso tem um importante papel na transmissão de 
experiências e valores às novas gerações.  

 

Políticas do Governo Fernando Henrique em relação aos idosos  

• Reformar, modernizar e sanear financeiramente a previdência social, para que as 
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aposentadorias e pensões recuperem gradual, mas firmemente, um poder aquisitivo que resgate a 
dignidade da terceira idade.  

• Criar, descentralizar e municipalizar programas para a terceira idade, envolvendo-a em 
programas educacionais, culturais, econômicos, comunitários, lazer e assistência social, 
mobilizando, principalmente, todas as entidades de representação desse segmento.  

• Implantar, no âmbito do SUS, rede de atendimento composta de unidades de referência e 
atendimento médico especializado.  

• Agilizar a implantação do benefício de um salário-mínimo previsto na Lei Orgânica da 
Assistência, para atendimento aos idosos sem renda.  

• Reforçar os conselhos e órgãos de representação da terceira idade, contando com sua 
participação ativa nos programas e projetos do governo de interesse desse segmento.  

• Estimular os governos estaduais e municipais a estabelecerem planos e leis locais para 
equipar os órgãos públicos e os meios de transporte de forma a facilitar a locomoção, maior 
conforto e segurança da população idosa.  

• Capacitar e reciclar recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação 
de serviços.  

• Apoiar programas que viabilizem formas alternativas de participação, ocupação e convívio 
do idoso, e que proporcionem sua integração com jovens e crianças.  

 

5.10. ESPORTE  

A política nacional de educação física e desportos deve integrar-se às políticas de educação, 
saúde e empregos. Como ingredientes indispensáveis ao processo de formação e desenvolvimento 
do ser humano, a educação física e a prática desportiva devem ser fomentadas pela alocação 
prioritária de recursos públicos ao desporto educacional na pré-escola e escolas de primeiro grau. 
Ao governo também incumbe criar oportunidades de melhoria da saúde de toda a população, 
orientando a prática desportiva e de lazer ao ar livre, melhorando a formação corporal e 
estimulando os bons costumes. O esporte, nos seus aspectos sociais e econômicos, apresenta-se, 
ainda, como atividade geradora de empregos e mobilizadora de recursos humanos.  

Essa visão totalizadora do esporte deve ser observada na definição das prioridades de 
governo como garantia do direito de todo cidadão à prática desportiva e de lazer.  

A associação esportes/educação ressalta as potencialidades educativas do esporte, a 
disciplina, o respeito à hierarquia e às “regras do jogo”, a noção do limite, a solidariedade, o 
espírito de equipe e outros tantos fatores do desenvolvimento humano. Nesse sentido, o esporte tem 
função pedagógica no processo de formação do indivíduo.  

A prática esportiva nas escolas adquire verdadeiro significado em conjunto com as demais 
atividades educativas e culturais – às quais se integra para constituir um projeto educacional pleno. 
Os sistemas de ensino devem promover formas sistemáticas de educação esportiva, buscando o 
desenvolvimento integral do jovem e adolescente pela massificação do desporto escolar. A escola, 
ao oportunizar a prática de atividades esportivas e de lazer, concebidas prioritariamente como meio 
de educação, depara-se com o desafio da busca de novos padrões educacionais esportivos, nos 
quais cada ser humano, por meio do desenvolvimento de um processo participativo e integrador, 
tenha oportunidade de desenvolver suas habilidades e potencialidades corporais, visando às 
interações sociais e com o meio ambiente.  

Sabe-se, entretanto, que as possibilidades educativas do esporte não mereceram, ainda, uma 
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proposta concreta e sistemática, com garantias mínimas de continuidade, que permitisse a todos o 
acesso à prática esportiva regular. Por exemplo, os meninos e meninas de rua não dispõem de 
oportunidades da prática desportiva, que poderiam contribuir para afastá-los da marginalidade, 
tendo em vista o apelo espontâneo que o esporte representa para essa faixa etária.  

Como atividade econômica, o esporte também não tem recebido a atenção e prioridade 
devidas, apesar de ser um negócio rentável, que apresenta insuspeitas e inexploradas 
potencialidades comerciais e industriais.  

O desenvolvimento esportivo demandará, certamente, a participação do Estado, na 
implantação de instrumentos que estimulem o envolvimento da sociedade, e da iniciativa privada, 
na promoção e patrocínio do espetáculo esportivo e das associações esportivas, na união de 
interesses e propósitos, de forma a fortalecer e assegurar o crescimento coletivo.  

 

Propostas do Governo Fernando Henrique para o esporte  

• Fortalecer a Secretaria de Educação Física e Desporto, do Ministério da Educação e do 
Desporto, que será o organismo encarregado de coordenar nacionalmente, junto com os estados, 
municípios, confederações e federações, associações, clubes e demais entidades esportivas, a 
definição e implementação de um Programa Nacional de Esportes, com as características 
descritas nos tópicos seguintes.  

• Democratizar e universalizar o direito à educação física, ao esporte e ao lazer.  

• Descentralizar as atividades esportivas respeitando as vocações regionais e as aspirações da 
sociedade desportiva. Atuar em conjunto com os estados e municípios na formulação de projetos, 
programas e eventos, atribuindo-se a estes níveis de governo, sempre que possível, a execução 
dos mesmos.  

• Massificar o desporto escolar e valorizar a atividade curricular da educação física, 
estimulando o desenvolvimento da prática esportiva com planejamento e programas adequados.  

• Fomentar atividades esportivas e de lazer para que atinjam todas as camadas da população, 
em especial as mais carentes, propiciando, ainda, a participação e integração de minorias 
comumente marginalizadas, como os idosos e os deficientes. Utilizar a educação física e o 
esporte como importantes e eficazes instrumentos de promoção social da criança carente.  

• Concentrar esforços na melhoria da qualidade das práticas desportivas desenvolvidas na 
escola, mediante o investimento no espaço e material necessários a esta prática no ambiente 
escolar.  

• Incrementar o associativismo desportivo e a parceria com a comunidade. Estimular a 
criação de Conselhos Estaduais de Esportes para atuar em sintonia e em colaboração com os 
diversos setores organizados da sociedade, cujas atividades se vinculem ao esporte, a exemplo de 
clubes esportivos, federações, academias, entidades de classe, associações comunitárias, 
conselhos de bairros etc.  

• Estabelecer parceria com a iniciativa privada, de importância decisiva para a viabilização de 
vários projetos, particularmente em apoio ao esporte de alto rendimento, à tecnologia de ponta e 
ao marketing esportivo.  

• Incentivar a pesquisa e capa citação de recursos humanos, bem como a difusão e 
documentação do desporto. • Apoiar a formação de talentos de alto nível fomentando o desporto 
olímpico no território nacional.  




