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APRESENTAÇÃO

O periódico Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise (BPS) é um produto 
institucional e coletivo da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) há 17 
anos. Cada uma de suas edições envolve o trabalho e a dedicação de mais de 40 
pesquisadoras e pesquisadores que, ao longo de seus nove capítulos, trazem análises 
sobre a atuação do governo federal nos principais setores que formam o campo 
social da política pública: previdência social, assistência social, saúde, educação, 
cultura, trabalho, desenvolvimento rural, igualdade racial e igualdade de gênero.

Ao longo de sua história, o BPS mudou de formato, escopo e periodicidade 
algumas vezes. Desde o ano passado, o seu Conselho Editorial tem discutido a 
necessidade de readaptá-lo a práticas contemporâneas de editoração e divulgação 
eletrônica, com o objetivo principal de levar aos seus leitores conhecimento novo 
e relevante de forma mais oportuna e tempestiva. Em outras palavras, mudar um 
pouco o nosso processo de trabalho para que o tempo decorrido entre a elaboração 
dos textos e sua efetiva divulgação seja o menor possível.

A partir da presente edição, os capítulos setoriais serão publicados antecipa-
damente, em separado, à medida que completem o processo de elaboração e de 
discussão interna com a emissão de pareceres do Conselho Editorial – sem prejuízo 
da publicação definitiva, que trará todos os capítulos setoriais unidos e consolidados 
ao início de cada ano. Esperamos, assim, tornar mais oportuna nossa contribuição 
para o debate sobre as políticas públicas sociais.

Inaugura estes novos tempos o capítulo sobre Educação, que nesta edição 
analisa a trajetória do Plano Nacional de Educação (PNE) e busca pelo cumprimento 
de suas metas.

Boa leitura! 





CAPÍTULO 1

PREVIDÊNCIA SOCIAL

1 APRESENTAÇÃO

A questão da Previdência Social tem assumido vulto e espaço expressivos no debate 
público, muito em decorrência da proposta de reforma apresentada ao final de 
2016. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 287 buscou introduzir 
ajustes paramétricos significativos rumo à homogeneização de regras entre os 
diferentes públicos e tendo em perspectiva o contexto de acelerado envelheci-
mento da população. Após cinco meses de discussão na Câmara dos Deputados, 
a Comissão Especial apresentou, em maio de 2017, um texto substitutivo que 
suavizou as mudanças propostas, preservando, contudo, pontos importantes, como 
instituição da idade mínima, aumento da carência contributiva e mudanças na 
regra de cálculo de aposentadorias e pensões. Como este estudo foi desenvolvido, 
quase que integralmente, antes da emenda aglutinativa apresentada no final de 
2017, a análise se concentra fortemente no desenho da proposta que prevaleceu até 
maio de 2017. Por essa razão, não foi possível analisar em maior ou com a mesma 
profundidade as mudanças introduzidas no final de 2017 pela referida emenda 
aglutinativa, tendo sido incorporada apenas breves citações, tarefa que deve ser 
executada no próximo boletim juntamente com os futuros desdobramentos da 
reforma da previdência. 

Este capítulo se inicia (seção 2) com uma análise comparativa entre as regras 
atuais, a proposta de reforma original e o substitutivo apresentado na Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados. Em seguida, são apresentadas as medidas 
de governança do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, incluindo os 
incentivos à intensificação de perícias, introduzidos pela Medida Provisória (MP) no 
739, de julho de 2016. Esta medida perdeu a validade no final de 2016, e o governo 
federal voltou a apresentar uma nova MP   (no 767/2017), que posteriormente foi 
convertida na Lei no 13.457, de 26 de junho de 2017. Também merece destaque 
a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de não reconhecer validade jurídica 
ao instituto da desaposentação, por meio do qual seria permitido aumentar o valor 
do benefício com base nas contribuições realizadas após a aposentadoria. 

A seção 3 deste capítulo é voltada para o acompanhamento da política 
previdenciária, tendo em perspectiva a expansão dos principais indicadores de 
formalidade trabalhista e previdenciária observada particularmente entre 2002  
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e 2013. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) 
de 2015, 72,5% dos trabalhadores ocupados estavam protegidos pela Previdência 
Social – ou seja, contribuem para algum regime previdenciário público ou são 
segurados especiais ou, embora não contribuam e não pertençam ao regime especial 
rural, já são beneficiários da Previdência ou da assistência social. O crescimento 
constante dessas taxas desde o início da década 2000, como se verá adiante, 
é reflexo da dinâmica econômica positiva no período e de medidas voltadas à 
contribuição autônoma.

Apesar desses números positivos, o desafio do equilíbrio das contas previden-
ciárias é também analisado na seção 3, que examina a pressão do envelhecimento 
acelerado da população, especialmente no longo prazo. Como não poderia deixar 
de ser, analisa-se a participação dos diferentes regimes previdenciários no resultado 
geral. Essa desagregação é imprescindível, principalmente se levarmos em conside-
ração que, em termos relativos e absolutos, o resultado previdenciário brasileiro se 
encontra bastante influenciado por desequilíbrios expressivos, financeiros e atuariais, 
em regimes próprios com um volume de beneficiários (diretos e indiretos) bem 
menos numeroso que o quantitativo registrado para o Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS). Ao final, é apresentada uma comparação do Brasil em termos de 
despesa previdenciária e taxa de dependência dos idosos com países que possuem 
cobertura elevada e que já enfrentaram a transição demográfica que o Brasil deverá 
encarar nas próximas décadas. 

2 FATOS RELEVANTES

2.1 PEC no 287/2016: proposta de reforma da Previdência Social

O governo federal apresentou uma proposta de reforma da Previdência Social em 
dezembro de 2016, a PEC no 287/2016. Esta PEC altera tanto as regras RGPS quanto 
as dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos (RPPS). 
O relatório apresentado na Comissão Especial, em maio de 2017, traz mudanças 
em alguns pontos, a seguir apresentados, comparativamente à proposta original.

No caso dos RPPS, a proposta inicial era o aumento da idade mínima de 
aposentadoria, bem como a convergência das regras do RPPS com as do RGPS. 
No texto original, da PEC no 287/2016, propunha-se a mesma regra para os dois 
regimes, 65 anos de idade e 25 anos de contribuição, mantida a condicionalidade 
de tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos 
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, no caso dos regimes próprios.  
A Comissão da Câmara, contudo, acabou reduzindo a idade das mulheres urbanas 
e servidoras públicas para 62 anos, dos homens rurais para 60 anos (que já é o 
parâmetro atual) e das mulheres rurais para 57 anos (contra os 55 anos atuais).  
A carência contributiva foi reduzida apenas para os trabalhadores rurais do RGPS, 
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que seguiriam com o requisito mínimo atual (15 anos), mas passariam a contribuir 
de forma individualizada e não por meio de uma alíquota sobre a comercialização 
da produção como ocorre atualmente. Posteriormente, emenda aglutinativa apre-
sentada no final de 2017 excluiu da proposta de reforma as mudanças relativas à 
previdência rural, ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e manteve o tempo 
mínimo de contribuição para o RGPS em quinze anos.

Ademais, também haveria mudança na fórmula de cálculo das aposenta-
dorias, tanto a voluntária quanto a por invalidez ou incapacidade permanente. 
Na proposta original, os proventos de aposentadoria corresponderiam a 51% 
da média das remunerações e dos salários de contribuição utilizados como base 
para as contribuições, acrescidos de 1 ponto percentual (p.p.) para cada ano de 
contribuição adicional. Mas a Câmara alterou para uma regra que iniciava em 
70% para 25 anos de contribuição e 1,5%, 2% ou 2,5% para os anos adicionais 
de contribuição, chegando a 100% com quarenta anos de contribuição. No caso 
da aposentadoria por invalidez no RPPS, a regra geral atual é que o cálculo deve 
ser feito de forma proporcional ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
na forma da lei. Com a reforma, a aposentadoria por invalidez seguiria a mesma 
regra de cálculo proposta, sendo que a exceção para garantir 100% da média das 
remunerações se tornava exclusiva para os casos de incapacidade permanente 
decorrentes de acidentes de trabalho ou doença profissional. 

Também no que se refere ao valor dos benefícios de aposentadoria e pensão 
dos RPPS, a proposta estabelece que os proventos de aposentadoria dos RPPS 
não poderiam ser inferiores ao limite mínimo ou superiores ao limite máximo 
estabelecidos para o RGPS, o que na prática implica o mesmo piso e o mesmo teto 
tanto para os RPPS quanto para o RGPS. Haveria obrigatoriedade de instituição 
da previdência complementar.

Também haveria alterações nas chamadas aposentadorias especiais dos RPPS. 
Em primeiro lugar, atualmente há permissão para adoção de critérios diferenciados de 
aposentadoria para pessoas com deficiência, atividades de risco e que sejam exercidas 
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Na proposta 
original, permaneceriam a possibilidade de adoção de critérios diferenciados para 
pessoas com deficiência e atividades que sejam exercidas sob condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo revogada a aposentadoria 
especial para servidores que exerçam atividades de risco. 

As propostas de mudanças na aposentadoria especial também seriam no sentido 
de endurecimento das regras, tendo em vista que foi estabelecido que a redução 
da idade decorrente da aposentadoria especial deveria ser de no máximo dez anos, 
em relação à regra geral (65 anos), e a diminuição no tempo de contribuição de no 
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máximo cinco anos. Também foi proposto o fim da aposentadoria especial para os 
professores do RPPS, tendo em vista que a PEC propõe a revogação do parágrafo 
5o, do art. 40, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que garantia o direito 
de redução de cinco anos na idade e de tempo de contribuição para professores 
exclusivamente na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Mas a 
Câmara acabou reduzindo a idade mínima para 60 anos de idade para professores 
e 55 anos de idade para vários grupos de policiais, como polícia federal, polícia 
rodoviária federal e polícia civil.

As pensões por morte tiveram importantes propostas de modificações.  
Em primeiro lugar, a PEC no 287/2016 proíbe a acumulação de pensão com 
aposentadoria não apenas no âmbito dos RPPS, mas também entre regimes, 
ou seja, entre RPPS e RGPS. A fórmula de cálculo das pensões do RPPS, que 
atualmente é de 100% até o teto do RGPS mais 70% da parcela que excedesse o 
teto, passaria para 50%, acrescido de 10% por cada dependente e sem garantia do 
salário mínimo. Contudo, a Comissão da Câmara propôs a manutenção do piso 
do salário mínimo e a possibilidade de acumulação de aposentadoria e pensão por 
morte até o teto de 2 salários mínimos (SMs).

Em relação ao teto do valor dos benefícios, atualmente há a possibilidade de 
estabelecer o teto do RGPS como teto do RPPS, desde que instituída a previdência 
complementar, algo que não foi executado pela grande maioria dos regimes próprios. 
A proposta é tornar obrigatório que o teto do RPPS seja o mesmo do RGPS depois 
da instituição da previdência complementar. Os entes federativos que tenham RPPS 
e não tenham previdência complementar e entidade gestora única, de acordo com 
o art. 15 da PEC no 287/2016, teriam dois anos para cumprir essas obrigações. 
Foi mantido o chamado abono de permanência para aqueles servidores que têm 
condições de se aposentar, mas decidem permanecer em atividade.

As propostas de mudanças apresentadas pela PEC no 287/2016 são profundas 
também no âmbito do RGPS, ainda que suavizadas pela Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados. Um ajuste é a eliminação da chamada aposentadoria 
por tempo de contribuição (ATC) sem exigência de idade mínima, que gera 
aposentadorias precoces,1 bem como a unificação das regras de forma a haver 
condicionalidades conjuntas em termos de idade e tempo de contribuição. Deixaria 
de existir a possibilidade de se aposentar com 35 anos de contribuição para homens 
e trinta anos para mulheres e, de forma similar à regra proposta para os RPPS,  

1. A idade média de aposentadoria por tempo de contribuição (54,73 anos, em 2015, para ambos os sexos) é 
significativamente inferior à própria idade de referência para a identificação de idosos no país –  conforme o critério 
previsto no Estatuto do Idoso (60 anos), o qual eventualmente também deverá ser adaptado em função da evolução 
demográfica – e se mostra crescentemente incompatível com a evolução da expectativa de vida do brasileiro, gerando 
pagamentos por períodos mais prolongados que o suportado pelo RGPS (ou seja, gerando desequilíbrios no confronto 
do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições).
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a condicionalidade para se aposentar passa para 65 anos de idade para homens e 62 
anos para mulheres e 25 anos de contribuição (excetuando-se trabalhadores rurais, 
professores e alguns grupos de policiais). Com esta proposta: i) seria eliminada a 
aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima; ii) seria ampliado o 
período mínimo de contribuição, no caso da aposentadoria por idade, de quinze 
para 25 anos de contribuição; e iii) seria aumentada a condicionalidade da apo-
sentadoria por idade de 60 para 62 anos de idade para as mulheres urbanas, e de 
55 para 57 anos para as mulheres rurais. De forma similar à regra dos RPPS e 
dentro da lógica de convergência dos regimes, a idade de aposentadoria passaria a 
ser vinculada com o crescimento da expectativa de vida. Posteriormente, emenda 
aglutinativa apresentada no final de 2017 manteve as regras para a previdência 
rural, o BPC e o tempo mínimo de contribuição de quinze anos para o RGPS.

Também haveria alterações na regra de cálculo, que no caso do RGPS deixa 
de ser a média dos 80% maiores salários de contribuição com incidência do fator 
previdenciário para aposentadoria por tempo de contribuição, para 70% no caso 
de 25 anos de contribuição e 1,5%, 2% ou 2,5% para os anos adicionais de 
contribuição, chegando a 100% com quarenta anos de contribuição – nos termos 
do substitutivo apresentado na Comissão da Câmara, já mencionado. 

Nos RPPS, a integralidade e a paridade seriam eliminadas para os servidores 
que, mesmo tendo entrado antes de 2004 no serviço público, tivessem, na data da 
reforma, menos de 50 anos de idade, para homens, e 45 anos de idade, para mulheres.  
A Câmara também suavizou a medida, garantindo a integralidade e a paridade para 
todos que entraram no serviço público antes de 2004, desde que se aposentassem 
aos 65 anos de idade, para homens, e 62 anos de idade, para mulheres.

A reforma traria mudanças específicas para a previdência rural. Atualmente, 
por determinação constitucional, os chamados segurados especiais, que exercem 
atividade agropecuária em regime de economia familiar, têm a contribuição 
vinculada à comercialização da produção, com sub-rogação do recolhimento da 
contribuição correspondente ao adquirente do produto. Apesar da previsão legal da 
contribuição, como na legislação infraconstitucional não se exige a comprovação 
da contribuição dos segurados especiais, mas apenas o exercício da atividade, acaba 
prevalecendo um esquema com pouca contribuição no setor rural do RGPS, em 
especial, quando comparado com o volume de pagamento de benefícios.  

Nos termos da PEC no 287/2016, a contribuição não seria obrigatoriamente 
vinculada à comercialização da produção e destinada à proteção do grupo familiar, 
mas seria individualizada com alíquota favorecida sobre o piso previdenciário do 
RGPS, nos termos e prazos definidos em lei. A medida visa fortalecer o caráter 
contributivo da previdência rural, atrelando a concessão de benefícios à contribuição 
previdenciária, mesmo que ainda subsidiada. A regulamentação posterior da reforma, 
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via lei, deveria ser editada em até doze meses a contar da data de promulgação da 
reforma. Até a instituição desta nova contribuição para o setor rural, seria mantido 
o critério de aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da 
produção, nos termos da legislação vigente.

Há uma proposta de continuidade de ajuste nas regras de pensão por morte, 
que sofreram importantes alterações em 2015, como a mudança no cálculo do valor 
de 100% da aposentadoria ou da aposentadoria por invalidez que o instituidor 
teria direito para 50% mais 10% por dependente, que chegou a ser contemplada 
na Medida Provisória no 664/2014, mas que foi rejeitada pelo Congresso, bem 
como o fim da reversão das cotas.

De forma similar aos RPPS, haveria um endurecimento das regras de apo-
sentadoria especial, com limites de redução de idade (dez anos) e de tempo de 
contribuição (cinco anos). No caso do RGPS, haveria a vedação de aposentadoria 
especial por categoria profissional ou ocupação. 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência 
Social (Loas), embora seja um benefício assistencial destinado a idosos e pessoas 
com deficiência em situação de pobreza, na prática, trata-se de uma aposentadoria 
de caráter não contributivo. A PEC no 287/2016 propôs o aumento da idade de 65 
para 70 anos para os idosos, além da vinculação com o crescimento da expectativa 
de vida, bem como o fim da adoção do salário mínimo como referência do valor 
do benefício. O incremento de 65 para 70 anos ocorreria ao ritmo de um ano a 
cada dois anos, ou seja, seria uma mudança que duraria dez anos e o valor perma-
neceria atrelado ao salário mínimo até a promulgação de lei que regulamentasse 
o novo valor e a fórmula de reajuste do benefício. O texto substitutivo manteve 
a vinculação com a evolução da expectativa de sobrevida, mas reduziu a idade 
máxima inicial de 70 anos de idade para 68 anos, referência possivelmente ainda 
elevada para este grupo. 

A PEC no 287/2016 não tratou das regras de aposentadoria e pensão dos 
militares do governo federal, nem de policiais militares e bombeiros dos estados. 

Do ponto de vista de alterações nas renúncias, a PEC no 287/2016 propõe 
a eliminação da isenção de contribuições previdenciárias que sejam incidentes 
sobre receitas substitutivas da folha de salários, ou seja, na prática, propõe o fim 
da renúncia previdenciária sobre as exportações rurais no âmbito do RGPS. 
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QUADRO 1
Resumo das regras atuais, propostas da PEC n o 287 e do substitutivo proposto pela 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados

RGPS

Regra atual PEC no 287/2016
Substitutivo da Comissão Especial da Câmara 

dos Deputados

Aposentadoria por tempo de contri-
buição – 35 anos de contribuição para 
homens e 30 anos para mulheres sem 
idade mínima.

Fim gradual da aposentadoria por tempo 
de contribuição. Nova regra de 65 anos 
de idade e 25 anos de contribuição. Para 
homens e mulheres acima de 50 e 45 
anos, haveria um pedágio de 50% do 
tempo de contribuição que faltava.

Altera-se a regra de transição eliminando o corte 
de 50 e 45 anos, abrindo a possibilidade de 
pedágio de 30% sobre o que faltava para 35/30 
anos de contribuição para todos. Contudo, estabe-
lece idade mínima progressiva, que começaria em 
55 anos para homens e 53 anos para mulheres e 
subiria de forma gradual até 65 e 62 anos.

Aposentadoria por idade urbana – 65 
anos para homens e 60 anos para 
mulheres com pelo menos 15 anos de 
contribuição.

Idade de 65 anos tanto para homens 
quanto para mulheres e 25 anos de 
contribuição para todos (com regra de 
transição).

Idade de 65 anos para homens e 62 anos para 
mulheres com 25 anos de contribuição (com 
regra de transição).

Aposentadoria por idade rural – 60 
anos para homens e 55 anos de idade 
para mulheres com comprovação do 
exercício de atividade rural de pelo 
menos quinze anos.

Sessenta e cinco anos para homens e 
mulheres e regime passaria a exigir con-
tribuição individualizada, embora com 
previsão de alíquota subsidiada a ser 
regulamentada por lei. Subida gradual de 
quinze para 25 anos de contribuição.

Sessenta anos para homens, que já é o 
parâmetro atual, e 57 anos para mulheres com 
contribuição individualizada, mas especial ou 
subsidiada. Quinze anos de contribuição.

Pensão por morte – cálculo como 100% 
da aposentadoria do instituidor ou da 
que teria direito independentemente do 
número de dependentes, sem restrição 
para acumulação com aposentadoria e 
com garantia do salário mínimo.

PEC – pensão calculada como 50% mais 
10% por dependente, sem garantia do 
salário mínimo e vedada acumula-
ção com aposentadoria não apenas 
intraregime (RGPS) mas também entre 
regimes (RGPS e RPPS). Fim da reversão 
das cotas.

Propõe a manutenção da garantia do salário 
mínimo, mas estabelece a regra de 50% mais 
10% por dependente. Permite a acumulação 
de pensão com aposentadoria, mas até o teto 
de dois salários mínimos.

Regra de cálculo de 70% mais 1% para 
aposentadoria por idade e média versus 
fator previdenciário para ATC se não 
atendesse à regra 85/95 progressiva.

Regra de cálculo de 51% mais 1% por 
ano de contribuição, aplicada à média dos 
salários de contribuição com composição 
definida em lei, mas com garantia de 
salário mínimo para as aposentadorias.

Setenta por cento para 25 anos de contribuição, 
mais 1,5%, 2% ou 2,5% por ano de contribui-
ção, atingindo 100% com quarenta anos de 
contribuição. Regra aplicada à média dos salários 
de contribuição.

RPPS

Regra atual PEC no 287/2016 Substitutivo da Comissão Especial da Câmara

Aposentadoria de homens com 60 
anos de idade e 35 anos de contribui-
ção e mulheres com 55 anos de idade 
e 30 anos de contribuição.

Aposentadoria de 65 anos para homens 
e mulheres com 25 anos de contribuição.

Sessenta e cinco anos para homens e 62 anos 
para mulheres com 25 anos de contribuição.

Aposentadorias especiais para 
professores, agentes nocivos à saúde e 
atividades de risco.

Fim da aposentadoria especial em ativi-
dades de risco e para professores.

Idade mínima de 60 anos de idade para 
professores e 55 anos para diversos grupos 
de policiais.

Paridade e integralidade para pessoas 
que entraram no serviço público até 
2003. Instituição da previdência com-
plementar facultativa para os RPPS.

Paridade e integralidade seria mantida 
para quem entrou até 2003 se tinha 
mais de 50 anos de idade no caso de 
homens e 45 anos no caso das mulheres. 
Instituição da previdência complementar 
obrigatória para todos os RPPS.

Manteve a paridade e integralidade para 
pessoas que entraram nos RPPS até 2003, 
desde que se aposentassem aos 65 anos de 
idade para homens e 62 anos de idade para 
mulheres. Instituição da previdência comple-
mentar obrigatória para todos os RPPS.

BPC/Loas

Regra atual PEC no 287/2016 Substitutivo da Comissão Especial da Câmara

Benefício não contributivo para idosos 
de 65 anos ou mais de idade e com 
deficiência vinculado ao salário mínimo 
para pessoas em situação de pobreza.

Idade de acesso cresceria de forma 
gradual de 65 para 70 anos de idade e 
haveria desvinculação do salário mínimo.

Manteve a vinculação com salário mínimo e 
o crescimento da idade seria de 65 para 68 
anos de idade.

Fontes: PEC no 287/2016 e substitutivo da Comissão Especial da Câmara.
Elaboração dos autores. 
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Além das propostas de alteração das regras permanentes, a PEC no 287/2016 
estabeleceu uma regra de transição bastante simples para os RPPS, pela qual homens 
com menos de 50 anos de idade e mulheres com menos de 45 anos na data de 
promulgação da emenda já seriam submetidos à regra nova de 65 anos de idade 
e 25 anos de contribuição. Aqueles com idade superior a esses limites poderiam 
se aposentar com 60 anos de idade para os homens e 55 anos de idade para as 
mulheres, com a exigência de um período adicional de contribuição de 50% do 
tempo que, na data de promulgação da emenda, faltaria para completar 35 anos 
de contribuição no caso dos homens e trinta anos de contribuição no caso das 
mulheres. Professores teriam regra similar de transição, mas os requisitos de idade 
e tempo de contribuição são reduzidos em cinco anos. Todavia, a Câmara acabou 
criando uma regra de transição bem mais complicada, que abre o pedágio de 30% 
para todos, mas estabelece idades mínimas progressivas que começam, no caso 
do RPPS, em 60/66 anos, para homens e mulheres, e sobem progressivamente  
(um ano a cada dois anos) para 65/62 anos.

De forma geral, a PEC no 287/2016 respeita os direitos adquiridos e não 
promove nenhuma alteração para aqueles que já estão aposentados. Ademais, na 
proposta existe a previsão de que fica assegurada a concessão de aposentadoria ao 
servidor público que tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses 
benefícios até a data de promulgação da emenda que irá decorrer da PEC no 
287/2016. O mesmo se aplica à pensão por morte aos dependentes de servidor 
público nas mesmas condições. 

No caso de pessoas com mandato eletivo, a proposta é que, de imediato, aos 
titulares de novos mandatos eletivos que forem diplomados após a promulgação 
da emenda, se apliquem as regras do RGPS. No entanto, caberá a cada ente 
federativo, ou seja, União, estados, Distrito Federal e municípios, dispor sobre as 
regras de transição para os diplomados anteriormente à data de promulgação da 
emenda constitucional.

As regras de transição também se aplicam ao RGPS, com os mesmos critérios 
do RPPS. Ou seja, na proposta original, homens com idade igual ou superior a 50 
anos, e mulheres com idade de 45 anos ou mais, também poderiam se aposentar 
pelas regras atuais da aposentadoria por idade e tempo de contribuição, acrescidos 
de um período adicional de contribuição equivalente a 50% do tempo que, na 
data de promulgação da emenda, faltaria para atingir o tempo de contribuição 
exigido pelas regras atuais (35 anos de contribuição para homens e trinta anos para 
mulheres no caso de ATC e, para a aposentadoria por idade, para o tempo que 
faltava para alcançar o mínimo de quinze anos de contribuição), mas respeitadas as 
idades mínimas de 65/60 anos (homens/mulheres) para os trabalhadores urbanos. 
Mas, como já exposto no caso dos RPPS, a Câmara alterou a regra de transição, 
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eliminando o corte de 50 e 45 anos e abrindo a possibilidade de pedágio de 30% 
sobre que faltava para 35/30 anos de contribuição para todos. Além disso, estabeleceu 
idade mínima progressiva que começaria em 55 anos para homens e 53 anos para 
mulheres, que subiriam de forma gradual até 65 e 62 anos.

Até o presente momento,2 existe incerteza em qual será o resultado final da 
PEC no 287/2016 e do substitutivo aprovado na Câmara, inclusive pela paralisação 
do andamento da reforma no período de maio até meados de outubro de 2017, 
em função das instabilidades políticas que marcaram o cenário brasileiro. Na atual 
conjuntura, existe a possibilidade de que a proposta sofra novas alterações para 
garantir sua aprovação, embora com defesa de pontos fundamentais, como idade 
mínima com regra de transição e equiparação entre previdência dos servidores 
públicos e trabalhadores do setor privado. De qualquer forma, existe incerteza em 
qual será o resultado final da tentativa de reforma da previdência que foi iniciada 
com a apresentação da PEC no 287/2016. Como colocado anteriormente, no 
final de 2017, foi apresentada emenda aglutinativa que excluía da proposta de 
reforma as mudanças na previdência rural, no BPC e mantinha o tempo mínimo 
de contribuição no RGPS em quinze anos. 

2.2  Medidas Provisórias nos 739/2016 e 797/2017 e Lei no 13.457/2017: 
revisão dos benefícios por incapacidade

Com o objetivo de conter a expansão das despesas com benefícios por incapacidade 
(auxílios-doença e aposentadoria por invalidez), o governo federal encaminhou 
ao Congresso Nacional a Medida Provisória no 739, de 7 de julho de 2016.  
Na exposição de motivos da referida MP, foi argumentado que, do então estoque 
total de 1,6 milhão de beneficiários do auxílio-doença, aproximadamente 839 mil 
pessoas estariam recebendo o benefício há mais de dois anos e não teriam passado 
por perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para constatar, 
se, de fato, a incapacidade laborativa permanecia.

O texto da MP no 739/2016 faz referência ao art. 101 da Lei no 8.213/1991, 
no qual se estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria 
por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do 
benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo 
de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado 
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.  
A MP tampouco desconsidera as exceções a essa regra, mantendo desobrigados 
de seu cumprimento os aposentados por invalidez e os pensionistas inválidos 
que completarem 60 anos de idade, salvo nas situações específicas que já estavam 
previstas em lei. 

2. Versão final do texto escrita em 15 de janeiro de 2018.
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A MP também determinou que, sempre que possível, o ato (judicial ou 
administrativo) de concessão ou de reativação de auxílio-doença deveria fixar o 
prazo estimado para a duração do benefício. Indo além, o texto estabelece que, na 
ausência de um prazo pré-estabelecido, o benefício seria cessado após o prazo de 
120 dias, contado da data de concessão ou reativação, exceto se o segurado viesse 
a requerer sua prorrogação junto ao INSS. 

Argumenta-se ainda, no caso das concessões judiciais, o risco de violação 
da garantia constitucional da coisa julgada.3 Não parece razoável assumir que um 
benefício concedido judicialmente seja vitalício, dado que nenhum benefício por 
incapacidade o é (salvo em situações bastante específicas, legalmente previstas), 
motivo pelo qual este deveria também ser sujeito a revisões, tanto quanto aqueles 
concedidos administrativamente. Isso, não apenas porque um juiz, como qualquer 
agente público, está sujeito a equívocos, mas, principalmente, porque as circuns-
tâncias e condições que motivaram sua decisão podem ter se alterado, tornando 
indevida sua manutenção. 

A revisão desse estoque antigo (com duração superior a dois anos), por 
assim dizer, de benefícios por incapacidade também foi objeto específico da  
MP no 739/2016, que previu medidas de intensificação da atividade pericial 
(mediante mutirões e incentivos financeiros adicionais para a realização de perícias), 
em uma tentativa de evitar que esse esforço afetasse ainda mais a demanda por 
perícias iniciais, de reconhecimento inicial de direito. A MP instituiu, por até 
24 meses, o Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica 
em Benefícios por Incapacidade (Besp-PMBI), que consistiria no pagamento de 
R$ 60 por perícia médica, desde que esta fosse realizada em relação a benefícios 
por incapacidade mantidos (sem perícia pelo INSS) há mais de dois anos, e que 
representasse acréscimo real à capacidade operacional ordinária de realização de 
perícias médicas pelo médico perito e pela respectiva agência da Previdência Social 
– ou seja, em período extraordinário em relação à jornada regular de trabalho do 
médico perito.4 

A MP no 739/2016 também alterou o art. 62, que determinava que o segurado 
em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 
deveria submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra 
atividade. O referido artigo ainda estabelecia que o benefício concedido não seria 
cessado até que o indivíduo afastado fosse dado como habilitado para o desempenho 
de nova atividade que lhe garantisse a subsistência ou, quando considerado não 

3. A coisa julgada está relacionada com a sentença judicial e com a segurança jurídica das decisões judiciais, sendo a 
mesma irrecorrível, ou seja, não admitindo mais a interposição de qualquer recurso.
4. O bônus não seria incorporado aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos das aposentadorias e das pensões, 
e não serviria de base de cálculo para benefícios ou vantagens, nem tampouco integraria a base de contribuição 
previdenciária do servidor.
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recuperável, fosse aposentado por invalidez. A mudança no texto é sutil, dado 
que tal entendimento se manteve, simplesmente, tornando mais enfática uma 
obrigatoriedade que já era imposta anteriormente. Sobre este ponto, uma vez mais, 
resta avaliar se o INSS reúne as condições financeiras, operacionais e logísticas de 
cumprir com a sua parte nesse compromisso, visto que historicamente os programas 
de reabilitação profissional da instituição se mostraram insuficientes para fazer 
frente à necessidade dos segurados.

Por fim, a Medida Provisória no 739/2016 revogou o parágrafo único contido 
no art. 24 da Lei no 8.213/1991, que permitia o aproveitamento das contribuições 
previdenciárias anteriores à perda da qualidade de segurado,5 desde que, após a 
retomada das contribuições ao RGPS, obtivesse ao menos um terço dos recolhimentos 
mensais necessários para o cumprimento da carência exigida para a concessão do 
benefício previdenciário requerido. Ao mesmo tempo, incluiu-se um parágrafo 
único no art. 27, estabelecendo que, no caso da perda dessa qualidade, para efeito 
de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade 
e aposentadoria por invalidez, o segurado deveria acumular, a partir da retomada 
das contribuições, a totalidade das carências mínimas exigidas para estas espécies, 
nos termos dos incisos I e III do caput do art. 25 da Lei no 8.213/1991.

Contudo, a MP perdeu a validade em 4 de novembro de 2016, já que 
aparentemente não houve consenso para sua conversão em lei. Para substituí-la, 
o governo federal apresentou o Projeto de Lei (PL) no 6.427/2016, com igual 
teor, que foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJC), à Comissão de Finanças e Tributação (CFT), à Comissão de Trabalho, de 
Administração e de Serviço Público (CTASP) e à Comissão de Seguridade Social 
e Família (CSSF). O PL recebeu parecer pela aprovação na CSSF ainda em 2016 
(com rejeição das nove emendas apresentadas) e na CTASP em setembro de 2017 
(com aprovação das nove emendas), mas foi retirado de pauta desta última sete 
dias depois, por requerimento de parlamentares.

No começo de 2017, o governo voltou à tona com a revisão dos benefícios 
por incapacidade por meio da MP no 797/2017, posteriormente convertida na Lei 
no 13.457/2017. De forma similar ao que estava estabelecido na MP no 739/2016, 
sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial 
ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.  
Na ausência de fixação de prazo, o benefício deve ser cessado após o prazo de 120 
dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se 
o segurado requerer a sua prorrogação. Também foi reinstituído o Besp-PMBI. 

5. A qualidade de segurado é a condição atribuída a todo indivíduo filiado ao RGPS e que faça recolhimentos mensais 
a título de contribuição previdenciária. A legislação previdenciária determina que, em situações específicas, mesmo na 
falta de recolhimentos regulares mensais, os segurados possam manter esta qualidade, denominada período de graça. 
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Houve mudança em relação ao proposto na MP no 739/2016: no caso de perda 
da qualidade de segurado, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação, com 
metade dos períodos de carência previstos para os benefícios de auxílio-doença, 
aposentadoria por invalidez e salário-maternidade.

2.3 Decisão do Supremo Tribunal Federal: desaposentação

Em 2016, um dos pontos de destaque, em matéria previdenciária, foi a decisão do 
STF na apreciação do Tema 503 de repercussão geral, ou melhor, no julgamento 
do Recurso Extraordinário (RE) 661256, relativo à “conversão de aposentadoria 
proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação” 
(STF, 2016). Em síntese, no RE 661256 se discutiu, à luz do art. 5o, caput, 
inciso XXXVI; arts. 40, 194 e 195, caput e § 5o; e art. 201, § 1o, da Constituição 
Federal, a possibilidade, ou não, de reconhecer validade jurídica ao instituto da 
desaposentação, por meio do qual seria permitida a conversão da aposentadoria 
proporcional em aposentadoria integral, pela renúncia ao primeiro benefício 
e cômputo das contribuições recolhidas posteriormente à primeira jubilação.  
Na prática, tratava-se de demanda de trocar uma aposentadoria de menor por 
outro de maior valor a partir da consideração de contribuições realizadas após o 
primeiro benefício de aposentadoria. 

Trata-se da situação concreta em que um segurado continuou a trabalhar 
depois de aposentado, vertendo contribuições ao RGPS, de modo que, passado 
algum tempo, a contabilização deste período adicional de cotização – acompanhado 
do natural acúmulo de anos adicionais de vida, relevantes para o cálculo do fator 
previdenciário – poderia resultar em benefício mais vantajoso, de maior valor 
monetário. Este quadro suscitava inúmeros pedidos de renúncia à aposentadoria 
anterior (original), para o posterior requerimento de outro benefício do mesmo 
grupo de espécie (aposentadorias), com base em cálculo atualizado pela nova idade 
e pelo tempo de contribuição suplementar. Normalmente (ainda que não somente), 
estas situações estiveram associadas a aposentadorias classificadas como precoces, 
concedidas para segurados com plena capacidade laborativa. Por estar fortemente 
associada às aposentadorias precoces, a desaposentação seria um prêmio para estas, 
com efeitos negativos sobre a sustentabilidade do RGPS e um grande desestímulo 
a postergação da aposentadoria.

A aposentadoria voluntária precoce, normalmente onerosa para regimes de 
repartição simples – caso não haja ao menos alguma penalidade financeira, em 
termos de taxa de reposição, por exemplo –, ocorre no RGPS com frequência, 
dada a possibilidade de aposentadorias por tempo de contribuição, sem exigência 
de idade mínima. No Brasil, esse fenômeno apenas é (tentativamente) desesti-
mulado pelas regras de cálculo do salário de benefício – em particular, pelo fator 
previdenciário, bastante descaracterizado pela recente vigência da chamada fórmula 
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85/95 Progressiva6 – e pelo fato de que o aposentado que permanecer ou retornar 
ao mercado de trabalho formal continua filiado ao RGPS, o que gera o dever de 
contribuir, sem contrapartida no âmbito do próprio regime. A lógica inerente a esse 
modelo deriva do entendimento de que os recolhimentos devidos pelos aposentados 
ocupados seriam, em geral (entre os trabalhadores formais), vertidos ao RGPS, 
mas por trabalhadores ainda não protegidos pelo recebimento de aposentadorias. 
A isenção previdenciária dos aposentados ocupados configuraria então uma piora 
significativa no equilíbrio entre receitas e despesas do sistema, bem como eliminaria 
os limitados desincentivos existentes no país para a acumulação de rendimentos 
laborais e previdenciários. 

A desaposentação implicaria riscos semelhantes e tenderia a ser bastante 
danosa, notadamente se não viesse acompanhada da obrigatoriedade de devolução 
das parcelas já recebidas.7 O entendimento de que o aposentado poderia renunciar 
ao seu benefício, para recebimento de outro, sem a exigência de que os valores já 
recebidos fossem devolvidos, iria de encontro à Constituição Federal – que em 
seu art. 201 estabelece o caráter contributivo da Previdência Social e a necessidade 
de preservação do equilíbrio entre suas receitas e despesas –, ferindo o equilíbrio 
financeiro e atuarial do RGPS. No limite, tal cenário significaria que, na prática, 
as próprias transferências previdenciárias (sob a forma de aposentadorias pagas 
mensalmente) poderiam financiar as cotizações adicionais feitas pelo aposentado, 
posteriormente utilizadas para a majoração do valor dos benefícios. Nesse sentido, o 
instituto da desaposentação, via reversão da aposentadoria já obtida com o objetivo 
exclusivo de possibilitar o recebimento de benefício mais vantajoso (no mesmo ou 
em outro regime previdenciário), ameaçaria significativamente a sustentabilidade 
do RGPS.

Os mecanismos de incentivo à postergação do requerimento de aposenta-
doria tenderiam a se tornar inócuos. Para além dos casos excepcionais, nos quais 
a atividade laboral já seria dificultosa – por invalidez, enfermidade crônica e/ou 
desemprego de longa duração, por exemplo, todos fenômenos tratados de modo 
específico pelo RGPS ou por outras políticas públicas –, os segurados tentariam 

6. A Lei no 13.183/2015, que instituiu a referida fórmula, afeta as regras para a concessão da aposentadoria por tempo 
de contribuição, levando em consideração o número de pontos alcançados ao somar a idade e o tempo de contribuição 
do segurado. Alcançados os pontos necessários – atualmente, 85 (mulheres) ou 95 (homens) –, é possível receber o 
benefício integral, sem aplicação do fator previdenciário. A progressividade ajusta, com o passar do tempo, os pontos 
necessários para esse fim, segundo a evolução da expectativa de sobrevida dos brasileiros.
7. Claro que no curto prazo nem todos teriam vantagens e que o efeito imediato da desaposentação poderia ser 
determinado por diversos fatores, por exemplo, a idade no momento da aposentadoria e da desaposentação (bem como 
a sobrevida nestas idades exatas), o tempo transcorrido entre a aposentadoria e o hipotético pedido de desaposentação, 
o sexo do segurado, o histórico dos salários de contribuição e o valor do salário de benefício (igual ou superior ao piso 
previdenciário, nos períodos pré e pós-aposentadoria) e seu padrão de inserção no mercado de trabalho (em termos de 
formalidade e estabilidade no vínculo previdenciário, também pré e pós-aposentadoria), mas as potenciais mudanças 
comportamentais sobre os segurados tenderiam a produzir prejuízos financeiros e atuariais maiores no longo prazo. 
Para uma análise focalizada na Taxa Interna de Retorno (TIR), ver, por exemplo: Zanella, Carvalho e Afonso (2014). 
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otimizar sua taxa de retorno, se aposentando na idade mínima e com o menor 
tempo de contribuição permitido, de modo a acumular os meios para a elevação 
da prestação mensal já durante o período de gozo de um benefício previdenciário. 
Isso contraria não apenas a lógica do RGPS, mas de qualquer regime de repartição 
simples, apoiado na solidariedade intra e intergeracional. Em termos concretos, 
tratava-se de uma alteração na lógica fundamental do sistema previdenciário, que 
se moldaria ao interesse do indivíduo – que ora o utilizaria como é (pay-as-you-go), 
ora o utilizaria como fosse mais conveniente para si – como se os aportes adicionais 
feitos se destinassem unicamente a financiar o seu benefício, como em regimes 
típicos de capitalização. 

Ressalte-se ainda o caráter altamente regressivo da proposição, visto que os 
segurados que logram acumular as duas fontes de rendimento nessas condições 
(aposentadoria precoce e rendimento do trabalho) pertencem normalmente 
aos décimos mais elevados da distribuição de renda nacional. Não raro, nessas 
posições estão justamente aqueles que recebem benefícios mais elevados e reúnem 
melhores condições para estender sua permanência no mercado de trabalho.  
Em um cenário em que a sustentabilidade financeira e atuarial do RGPS já é 
bastante preocupante, seria difícil justificar a concessão de tamanhos subsídios 
para grupos já relativamente mais protegidos que a média da população brasileira. 
Embora todos estes argumentos (e outros, de cunho eminentemente jurídico) 
tenham sido exaustivamente debatidos, os princípios da solidariedade e da legalidade 
parecem ter sido os mais determinantes para a decisão final sobre o tema. O STF, 
em sua decisão, publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) no 231, de 27 de 
outubro de 2016, reconheceu que as contribuições compulsórias recolhidas dos 
trabalhadores após a aposentadoria dos segurados do RGPS (INSS) devem ser 
destinadas apenas ao custeio geral do sistema. A decisão sepultou a possibilidade 
de revisão de benefícios pela desaposentação, ou seja, a pretensão de renúncia de 
uma primeira aposentadoria e a posterior realização de novo cálculo de benefício 
com base em período adicional de contribuição. O Supremo Tribunal Federal 
fixou tese nos seguintes termos: “No âmbito do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não 
havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional 
a regra do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/1991” (STF, 2016).8 

8. Nos termos de seu art. 18, § 2o, a Lei no 8.213/1991 estabelece que o aposentado pelo RGPS que permanecer em 
atividade sujeita a este regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência 
do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado. Vale ressaltar 
que no final de 2015 chegou a ser aprovado um dispositivo legal que regulamentava a desaposentação, posteriormente 
vetado pela então presidente Dilma Rousseff. Tal dispositivo foi na Medida Provisória no 676/201, transformada na Lei 
no 13.183/2015, quando de sua tramitação na Câmara dos Deputados. 

https://previdenciarista.com/desaposentacao-ultimas-noticias-e-peticoes-previdenciarias/
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3 ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA

3.1 Evolução da cobertura previdenciária 

3.1.1 População ocupada

Ao longo da última década (em particular, entre 2002 e 2013), o país experimentou 
uma expansão importante dos principais indicadores de formalidade trabalhista e 
previdenciária. As bases de dados do então Ministério da Previdência Social (MPS), 
hoje incorporado ao Ministério da Fazenda (MF), e do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), corroboram essa afirmação: o primeiro registrou aumento 
importante no volume de contribuintes do RGPS; o segundo, ao menos até 2013, 
acumulou recordes nos saldos entre admitidos e desligados e, consequentemente, 
no estoque de ocupados formais. Os levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) refletem esses resultados, tanto nos censos 
demográficos quanto na Pnad. 

Como os menores de 16 anos de idade (salvo os contratados na condição 
de aprendizes) não podem legalmente contribuir para a Previdência Social, e os 
maiores de 59 anos dificilmente começarão a fazê-lo (pois, nessa idade, dificilmente 
atingirão as carências mínimas para os benefícios planejados), a análise proposta 
fica restrita ao grupo de ocupados com idade entre 16 e 59 anos. Outro ponto 
que sustenta esta opção, notadamente com respeito ao limite superior do recorte 
etário, é a idade média de aposentadoria no RGPS, regime que reúne a maior 
parte dos beneficiários da Previdência Social no Brasil: em 2015, consideradas a 
aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez (previdenciária e aciden-
tária) e a aposentadoria por tempo de contribuição, os segurados se aposentaram 
com idade média de 57,5 anos de idade (54,73 anos, se tomada apenas a ATC).  
Vale mencionar ainda o Estatuto do Idoso, em vigor desde 2003 (Lei no 10.741, de 
1o de outubro de 2003), que se destina a regular os direitos assegurados às pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos.

Seriam dois os indicadores básicos de interesse: a taxa de cobertura e a taxa 
de proteção previdenciária. Enquanto a taxa de cobertura previdenciária consiste 
no volume de ocupados que contribuem para a Previdência Social como proporção 
da população ocupada, a população protegida é composta por quatro segmentos:9 
i) os contribuintes (segurados ativos) do RGPS; ii) os segurados ativos de regimes 
específicos para militares e servidores públicos; iii) os chamados segurados especiais 
(trabalhadores rurais que exercem suas atividades individualmente ou em regime de 
economia familiar, cobertos mesmo não declarando contribuição para a previdência, 

9. Esse conceito foi aprovado pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) em 2004, quando então deu origem 
ao indicador oficial de cobertura previdenciária da população ocupada. Há outros indicadores possíveis e relevantes, 
mas este possui a clara vantagem de melhor incorporar as peculiaridades da Previdência Social brasileira. 
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já que sua contribuição se dá sobre a eventual comercialização da produção rural); 
e iv) os não contribuintes que recebem algum benefício continuado (previdenciário 
ou assistencial). 

Isso posto, tem-se que, de acordo com a Pnad 2015 (IBGE, 2015), última 
disponível, naquele ano existiam no país 86,7 milhões de pessoas ocupadas com 
idade entre 16 e 59 anos. Este contingente, quando contraposto ao subgrupo de 
pessoas consideradas protegidas ou cobertas nessa mesma faixa etária, resultou 
em uma taxa de proteção de 72,5% e em uma cobertura de 64,9%. Em termos 
agregados, isso significa que, de cada dez trabalhadores brasileiros, cerca de sete 
estão protegidos pela Previdência Social, ou seja, contribuem para algum regime 
previdenciário público ou são segurados especiais ou, embora não contribuam e 
não pertençam ao regime especial rural, já são beneficiários da Previdência Social 
ou da assistência social.10 A proteção previdenciária é atualmente estatisticamente 
equivalente entre homens (72,4%) e mulheres (72,7%), enquanto a cobertura 
previdenciária resulta ligeiramente superior entre as mulheres (homens: 64,0%; 
mulheres: 66,1%). O indicador de proteção se mantém relativamente estável nos 
últimos três anos, mas o contingente de protegidos assume, em 2015, o menor 
volume do triênio 2013-2015. Em outras palavras, a proporção de protegidos tem 
se mantido mais em função de reduções no denominador (redução na população 
ocupada, já um possível resultado da crise econômica enfrentada pelo país) do que 
em virtude de uma expansão na quantidade de ocupados protegidos. 

TABELA 1
Proteção previdenciária, cobertura previdenciária e formalidade trabalhista dos ocupados 
entre 15 e 59 anos de idade, segundo sexo e categorias de trabalhadores – Brasil (2015)

Categorias Homens (%) Mulheres (%) Total (%)

Contribuintes RGPS (A) 28.585.832 58,2 20.832.528 55,4 49.418.360 57,0

Contribuintes RPPS (B) 2.836.691 5,8 4.000.192 10,6 6.836.883 7,9

Militares 316.506 0,6 30.616 0,1 347.122 0,4

Estatutários 2.520.185 5,1 3.969.576 10,6 6.489.761 7,5

Segurados especiais1 (RGPS) (C)   3.793.974 7,7 1.999.860 5,3 5.793.834 6,7

Não contribuintes (D) 13.880.524 28,3 10.747.469 28,6 24.627.993 28,4

Total (E = A + B + C + D) 49.097.021 100,0 37.580.049 100,0 86.677.070 100,0

Beneficiários não contribuintes² (F) 316.129 0,6 487.773 1,3 803.902 0,9

10. Como a classificação das áreas urbanas e rurais é feita de acordo com a legislação vigente quando da realização 
dos censos demográficos, mesmo que a legislação tenha alterado a classificação de determinadas áreas no período 
intercensitário, a definição estabelecida por ocasião de um censo demográfico é mantida para as Pnads realizadas até 
o próximo levantamento censitário. Consequentemente, os dados por situação urbana e rural não captam integralmente 
a sua evolução, sendo que as diferenças se intensificam na medida em que os resultados obtidos se afastam do ano de 
realização do último censo demográfico. Como essa classificação é utilizada para a identificação dos segurados especiais, 
no tempo pode haver alguma perda de acurácia na comparabilidade. De qualquer modo, o peso maior do indicador 
é atribuído à natureza da atividade econômica desenvolvida pelo trabalhador, minimizando o problema mencionado.

(Continua)
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Categorias Homens (%) Mulheres (%) Total (%)

Contribuintes RGPS (A) 28.585.832 58,2 20.832.528 55,4 49.418.360 57,0

Trabalhadores socialmente protegidos (A + B+ C + F) 35.532.626 72,4 27.320.353 72,7 62.852.979 72,5

Trabalhadores socialmente desprotegidos (D - F) 13.564.395 27,6 10.259.696 27,3 23.824.091 27,5

Desprotegidos com rendimento igual ou superior a 
1 salário minimo

8.989.040 18,3 4.246.511 11,3 13.235.551 15,3

Desprotegidos com rendimento inferior a 1 
salário mínimo

4.379.829 8,9 5.884.980 15,7 10.264.809 11,8

Desprotegidos com rendimento ignorado 195.526 0,4 128.205 0,3 323.731 0,4

Indicadores básicos sobre a população ocupada total (16 a 59 anos)

Indicadores 
Homens

(%)
Mulheres

(%)
Total
(%)

Proteção previdenciária 72,4 72,7 72,5

Formalidade previdenciária 64,0 66,1 64,9

Formalidade trabalhista 55,4 55,6 55,6

Fonte: IBGE (2015). 
Elaboração dos autores. 
Notas: 1  Moradores da zona rural dedicados a atividades agrícolas, nas seguintes posições na ocupação: sem carteira, conta própria, 

produção para próprio consumo, construção para próprio uso e não remunerados, respeitada a idade entre 15 e 59 anos. 
2  Ocupados (excluídos os segurados especiais) que, apesar de não contribuírem, recebem benefício previdenciário ou 

assistencial de caráter continuado.

Na série histórica harmonizada,11 o indicador de proteção agregado de 2015 
parece consolidar uma relativa estabilidade, após uma mudança de tendência 
observada desde 2003, ainda que os efeitos da crise econômica recente – acentuada 
justamente após o último ano de referência da Pnad – possam afetar negativamente 
este resultado. No período 1992-2002, o contingente de protegidos cresceu pro-
porcionalmente menos que em relação à população ocupada total com o mesmo 
recorte etário, fazendo com que a taxa de proteção diminuísse, passando de 66,2% 
(1992) para 61,8% (2002). Ambos os sexos registraram piora, mas entre as mulheres 
esse fenômeno foi menos significativo. 

Entre 2002 e 2013 (ano seguido de um arrefecimento no ritmo de evolução), 
houve melhora visível nesse indicador, sendo que a recuperação se deu para homens 
e, em especial, para as mulheres, movimento que contribuiu para a redução das 
diferenças entre sexo na proteção previdenciária (protegidos/ocupados). Outra 
conclusão óbvia, dada pela comparação das linhas totais do gráfico 1, é a redução 
da diferença entre os dois indicadores previdenciários aqui apresentados, diferença 
essa que alcançou 17,1 p.p., em 1992, e, no último ano da série, situava-se em 
6,7 p.p. A diferença ainda é significativa, mas se reduz paulatinamente no tempo. 

11. Como até 2003 a pesquisa não incluía as áreas rurais da região Norte, salvo de Tocantins, optou-se pela construção 
de uma série histórica harmonizada, que considera apenas as variáveis e coberturas geográficas presentes em todas 
as edições da Pnad utilizadas nesta nota.

(Continuação)
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GRÁFICO 1
Proteção previdenciária1 e cobertura previdenciária da população ocupada, de 15 a 
59 anos de idade, segundo sexo – Brasil (1992-2015)²
(Em %)
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Fontes: Pnads/IBGE (vários anos). 
Elaboração dos autores.
Notas: 1  Muitos beneficiários de BPC, concedidos com base na Loas (Lei no 8.472, de 7 de dezembro de 1993), não diferenciam 

seus benefícios daqueles de natureza previdenciária, razão pela qual muitos podem ter respondido afirmativamente à 
questão da Pnad que busca identificar beneficiários de aposentadorias e pensões do Instituto de Previdência Oficial. 
Dado que o indicador de proteção previdenciária inclui beneficiários não contribuintes, é possível que aí se encontrem 
beneficiários da assistência social. Como a escala desse programa assistencial é limitada, ao menos diante da grandeza 
dos números previdenciários, esse risco tende a ser tolerável.

2 Exclusive áreas rurais da região Norte (salvo Tocantins).

O indicador agregado de cobertura (contribuintes/ocupados) oculta diferenças 
marcantes nas tendências para homens e mulheres durante parte significativa do 
período considerado. A proporção de contribuintes (principal componente do 
indicador de proteção) pode ter caído para os homens entre 1992 e 2002, com-
prometendo assim o resultado global, mas entre as mulheres a tendência prevalente 
foi de expansão desta relação entre contribuintes e ocupados. A proporção de 
ocupados contribuintes entre as mulheres parece, inclusive, indicar tendência a 
superar, com significância estatística, a medida masculina, hipótese que deverá ser 
testada nos anos seguintes, quando os efeitos da crise econômica atual puderem 
ser melhor avaliados.

No tocante ao indicador geral de proteção previdenciária (protegidos/ocupados), 
a desagregação por categorias de segurados revela que o peso do subgrupo formado 
por beneficiários não contribuintes caiu ligeiramente no período 1992-2015, com 
um pequeno aumento na primeira metade da série e uma subsequente retração 
mais que proporcional (gráfico 2C). Para militares e estatutários, a parte inicial 
da série revela estabilidade relativa, seguida de ligeira expansão, movimento que 
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predomina no saldo final. Entre os segurados especiais, houve queda contínua de 
sua participação no total de ocupados – de 15,7% (1992) para 5,8% (2015), uma 
diminuição de quase 10 p.p. no tempo. O principal fator explicativo dos resultados 
acumulados, portanto, é a expansão no contingente de contribuintes do RGPS, 
grupo que ampliou substantivamente sua presença na população ocupada brasileira. 

GRÁFICO 2
Decomposição do indicador de proteção previdenciária da população ocupada, de 
15 a 59 anos de idade, segundo sexo – Brasil (1992-2015)1

(Em %)
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2C – Total (homens e mulheres)
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Fontes: Pnads/IBGE (vários anos). 
Elaboração dos autores. 
Nota: 1 Exclusive áreas rurais da região Norte (salvo Tocantins).

Na abertura por sexo, os beneficiários não contribuintes pouco alteraram sua 
importância relativa no volume de ocupados protegidos. Muito embora sua relevância 
geral (e, principalmente, no meio rural) siga inegável, os segurados especiais perderam 
espaço para homens e mulheres, sendo que entre as últimas esse movimento se 
mostrou um pouco mais intenso. Os estatutários (principalmente) e os militares 
aumentaram sua participação na população ocupada, mas as mulheres parecem ter 
mais fortemente se beneficiado disso – entre outros motivos, pela natureza das vagas 
oferecidas (não raro, concentradas em ocupações ainda mais comumente exercidas 
por mulheres), pela maior igualdade de oportunidades nos métodos tradicionais de 
seleção de trabalhadores no serviço público e pela melhoria no perfil educacional 
feminino – que sistematicamente supera o masculino em qualificação, quando a 
referência é o número de anos de estudo no sistema educacional formal. 

Ao longo de todo o período (1992-2015), apesar dos resultados preocupantes 
no último ano (estabilidade no indicador previdenciário, mas com redução não 
desprezível no nível de ocupação), o grande avanço se deu justamente na proporção 
de contribuintes do RGPS. Na série histórica harmonizada masculina, houve 
variação positiva de 22,8% na participação desse grupo na população ocupada  
(de 48,1% em 1992, para 59,1% em 2015); entre as mulheres, a variação foi ainda 
mais expressiva (+58,5%), com esse indicador subindo de 35,3%, em 1992, para 
56,0%, em 2015.

A expansão dos níveis de cobertura e proteção foi expressiva, generalizada 
e também esteve bastante atrelada à população ocupada feminina, inclusive 
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porque se observa um cenário mais positivo (embora ainda desigual) para a 
participação feminina no mundo do trabalho e, consequentemente, para sua 
inclusão previdenciária. O que chama atenção, no entanto, é que o ganho 
recente no indicador de proteção dos trabalhadores ocupados se deu mais 
em função da inclusão de contribuintes do RGPS do que pelo aumento na 
proporção de protegidos em qualquer outra das categorias consideradas. 
Essa variação, em pontos percentuais, foi bastante superior entre as mulheres 
comparativamente aos homens, o que virtualmente eliminou os diferenciais 
entre os sexos nesse quesito. 

Os resultados agregados, positivamente generalizáveis para os principais 
grupos integrantes da população ocupada (rurais e urbanos; homens e mulheres), 
também se respaldam na evolução dos indicadores calculados para as diferentes 
categorias de trabalhadores (ou melhor, para as distintas posições na ocupação, tal 
como dispõe a Pnad): de modo geral, houve elevação da desproteção e da infor-
malidade previdenciária em 1992 e 2002 e recuperação destes indicadores a partir 
de 2002 (gráficos 3A e 3B). Em 2015, último ano da série, a maioria dos grupos 
mantém uma relativa estabilidade no indicador, sendo o grupo dos trabalhadores 
domésticos aquele com o pior resultado. Muito embora a quantidade de ocupados 
nesta categoria venha declinando nos últimos anos, a quantidade de contribuintes 
passou a mais do que acompanhar este comportamento, resultando em ligeira 
queda na cobertura e na proteção entre 2015 e 2014.

Ressalte-se que o indicador de proteção previdenciária (gráfico 3A) desloca 
as curvas do gráfico 3B para cima, uma vez que mantém o denominador cons-
tante – população ocupada com idade entre 15 (na prática, 16) e 59 anos – e 
incorpora ao numerador (como trabalhadores protegidos) os segurados especiais 
e os ocupados que já recebem algum benefício permanente (aposentadoria e/ou 
pensão). As maiores diferenças são observadas nas categorias dos trabalhadores 
por conta própria e dos trabalhadores sem rendimento, em que a concentração 
de segurados especiais é mais elevada. 
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GRÁFICO 3
Taxa de proteção e de contribuição previdenciária da população ocupada total, de 
15 a 59 anos de idade, segundo a posição na ocupação – Brasil (1992-2015)1

(Em %)

3A – Proteção previdenciária

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Empregados
Trabalhadores domésticos
Trabalhadores por conta-própria
Empregadores
Não remunerados
Total

77,0
25,0
45,7
69,9
67,4
67,0

75,5
24,3
44,9
69,6
67,3
65,9

75,5
26,8
42,7
70,9
66,8
65,1

74,3
29,5
42,2
70,6
68,0
65,0

74,6
29,9
41,4
67,6
68,2
64,6

73,4
30,7
39,2
66,4
66,2
63,4

73,0
31,0
38,1
65,3
67,1
62,8

72,9
32,6
35,3
63,7
64,8
62,3

72,3
32,1
34,0
61,3
65,1
61,7

73,3
33,1
34,5
63,8
64,6
62,5

73,3
31,7
33,3
63,5
66,3
62,6

74,9
32,4
33,2
63,9
65,7
63,4

74,9
33,3
33,8
65,1
66,2
64,1

76,7
34,5
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65,1
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61,1
66,4
66,0
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71,3
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3B – Cobertura previdenciária

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Empregados 69,3 68,1 68,6 67,8 68,0 67,1 66,5 67,4 66,9 68,0 68,3 69,8 70,3 72,4 73,8 75,2 78,9 79,2 80,1 80,3 80,7
Trabalhadores domésticos 22,3 21,4 23,6 26,5 26,7 28,1 28,4 29,7 29,3 30,5 29,2 30,0 30,8 32,0 31,5 33,0 37,5 39,1 41,9 42,9 42,3
Trabalhadores por conta-própria 20,7 20,8 19,0 20,2 18,8 17,0 16,9 15,7 14,6 15,6 15,5 15,7 16,8 17,7 16,6 18,4 24,3 26,0 27,4 29,6 30,6
Empregadores 68,2 67,7 68,5 68,1 65,3 63,4 62,5 60,8 58,2 60,9 60,9 60,9 62,3 61,2 58,6 61,5 68,9 69,6 72,3 74,5 75,5
Não remunerados 1,5 1,8 1,4 1,9 1,9 1,7 1,6 2,0 1,5 1,7 2,0 2,1 3,3 4,3 4,0 5,5 5,6 6,7 7,4 9,7 8,8
Tota l 49,9 49,3 49,0 49,9 49,3 48,7 47,9 49,6 48,9 50,0 50,8 51,6 53,1 54,8 56,3 57,8 62,7 64,0 65,2 65,6 65,7
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Fontes: Pnads/IBGE (vários anos). 
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Exclusive áreas rurais da região Norte (salvo Tocantins).
Obs.: Considerando-se todos os ocupados, ou seja, incluídos no total os militares e os servidores públicos estatutários.
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Para além dos efeitos da instituição da figura do segurado especial, 
nos termos estabelecidos pela CF/1988, a expansão da cobertura entre os 
trabalhadores rurais também é explicada em parte por um aumento obser-
vado na proporção de trabalhadores agrícolas que – embora não possam ser 
incluídos no regime especial – contribuem para o RGPS. Os segurados do 
RGPS são agrupados em dois segmentos básicos: a clientela rural e a urbana.  
Estas clientelas são definidas em razão não do local de moradia (região cen-
sitária), mas sim de acordo com a natureza da atividade econômica que 
desenvolvem (agrícola/rural ou urbana). 

O gráfico 4, resultado de uma tentativa de reproduzir esses grupos a partir dos 
dados da Pnad, evidencia (como esperado) que as diferenças entre os indicadores 
de proteção e contribuição são mínimas para a clientela urbana – dado que, por 
construção, se diferenciam apenas pelos beneficiários não contribuintes –, mas 
bastante expressivas para a clientela rural (na qual entram os segurados especiais). 
O valor do indicador global de cobertura variou 31,7% no período 1992-2015, 
resultado naturalmente mais próximo ao alcançado pelo grupo de ocupados em 
atividades não agrícolas, o qual predomina com ampla vantagem na ocupação 
total – quase 90% do total de ocupados, inclusive militares e estatutários. 

De todo modo, a taxa de cobertura agrícola (clientela rural), embora ainda 
bastante modesta (28,3%), cresceu quase 147,8% entre 1992 e 2015, sendo que 
o período de maior expansão ocorreu a partir de 2002 – quando a cobertura foi 
mensurada em 12,7%. Entre os trabalhadores não agrícolas (clientela urbana), após 
o ponto mínimo alcançado em 2002 (56,6%), o indicador evoluiu positivamente 
até assumir o valor de 70,5% em 2015 – variação acumulada de 13,4% entre 
1992 e 2015. 

O indicador de proteção previdenciária, que chegou a regredir ao longo 
da primeira década analisada (1992-2002), apresentou incremento discreto 
entre a clientela rural.12 Entre os trabalhadores urbanos, tendências semelhantes 
foram registradas, mas estas se mostraram mais fortes e, também pelo peso das 
atividades urbanas na ocupação total, determinaram o padrão observado para o 
total de ocupados. A especificidade da previdência rural brasileira faz com que 
a proteção da clientela rural seja significativamente superior à urbana, situação 
improvável quando tomado o indicador de cobertura – como evidenciado no 
gráfico 4.

12. Segundo a composição mais recente dos grupamentos de atividade definida pelo IBGE para a Pnad, o grupamento 
agrícola incorpora as seguintes atividades: i) agricultura, pecuária e serviços relacionados com estas atividades;  
ii) silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados com estas atividades; e iii) pesca, aquicultura e atividades 
dos serviços relacionados com estas atividades.
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GRÁFICO 4
Taxa de proteção e de contribuição previdenciária dos ocupados, de 16 a 59 anos 
de idade, segundo clientelas (rural e urbana) do RGPS – Brasil (1992-2015)
(Em %)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Proteção - rural 77,6 77,9 78,2 78,4 79,2 79,1 78,8 77,0 76,7 76,2 76,2 76,9 77,9 79,6 78,9 79,0 79,0 80,5 80,9 80,6 81,1

Proteção - urbana 63,6 62,2 61,4 61,5 60,8 59,6 58,8 59,2 58,5 59,6 59,7 60,7 61,5 62,6 63,8 65,1 69,4 70,1 71,4 71,5 71,4

Proteção - total 67,0 65,9 65,1 65,0 64,6 63,4 62,8 62,3 61,7 62,5 62,6 63,4 64,1 65,1 66,0 67,0 70,6 71,3 72,5 72,5 72,5

Cobertura - rural 11,4 11,9 11,7 12,8 12,2 11,8 12,7 12,3 12,7 13,4 14,8 15,1 17,0 19,3 19,8 20,8 22,6 24,9 25,3 27,8 28,3

Cobertura - urbana 62,2 60,7 59,6 59,7 58,9 57,7 56,8 57,4 56,6 57,8 58,2 59,0 59,9 61,1 62,4 63,8 68,4 69,1 70,4 70,5 70,5

Cobertura - total 49,9 49,3 49,0 49,9 49,3 48,7 47,9 49,6 48,9 50,0 50,8 51,6 53,1 54,8 56,3 57,8 62,7 64,0 65,2 65,6 65,7
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Fontes:  Pnads/IBGE (vários anos). 
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Nas séries harmonizadas, estão excluídas as áreas rurais da região Norte (salvo a área rural de Tocantins).
Obs.: Inclusive militares e estatutários.

Apesar dos fenômenos relatados anteriormente com respeito ao declínio no 
volume de segurados especiais, a relevância da previdência rural brasileira para a 
proteção previdenciária dos trabalhadores brasileiros segue incontestável – apro-
ximadamente 52% da clientela rural ocupada de 2015, com recorte etário de 16 
a 59 anos de idade, se declara não contribuinte, mas encontra-se protegida na 
condição de segurados especiais. Esses resultados ocultam fortes diferenças regionais 
e ainda sugerem impactos não desprezíveis da Previdência Social sobre o nível de 
pobreza individual (efeito direto) e familiar (efeito indireto), dado o potencial que 
as transferências previdenciárias podem assumir em áreas essencialmente rurais.

Por um lado, a queda no contingente de segurados especiais tem forçado o 
indicador de proteção para baixo; por outro, especialmente no período 2003-2015, 
o incremento na taxa de contribuição dos trabalhadores agrícolas tem servido para 
compensar esta tendência. Vale destacar que esse claro movimento de redução na 
quantidade absoluta de potenciais segurados especiais se deu possivelmente em razão 
da migração rural-urbana (bastante arrefecida nas últimas décadas) e, principalmente, 
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da expansão da agroindústria e das atividades não agrícolas no meio rural, estas 
últimas associadas a um forte movimento de urbanização do meio rural.13 

Quando analisados sob a ótica regional, dimensão importante em um país com 
a heterogeneidade socioeconômica e a amplitude geográfica do Brasil, os indicadores 
de cobertura e de contribuição previdenciária variam significativamente. Entre as 
27 Unidades da Federação (UFs), aquelas das regiões Sul e Sudeste (exceto o Rio 
de Janeiro), além do Distrito Federal, apresentam níveis de proteção iguais ou 
superiores à média nacional; para o indicador de cobertura, superam ou igualam 
a média nacional todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

GRÁFICO 5
Proteção previdenciária e taxa de cobertura previdenciária da população ocupada, 
entre 16 e 59 anos de idade, segundo UFs – Brasil (2015)
(Em %)

SC RS PR SP DF ES MG MT RJ RO MS AL GO TO RN RR SE PE BA AC CE AM PI AP MA PB PA

Proteção 86,2 81,9 79,1 78,9 78,6 77,7 76,5 73,8 73,8 72,8 71,5 69,7 68,6 67,6 66,2 65,7 63,1 62,7 62,7 62,4 61,5 61,3 61,2 59,5 59,5 59,4 55,8

Cobertura 82,3 76,5 75,4 77,7 77,6 69,3 67,8 66,5 72,5 60,3 67,5 58,4 64,8 53,8 56,4 58,3 46,2 51,0 46,7 45,0 47,2 48,9 37,0 54,0 33,3 47,7 39,2
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Fonte: IBGE (2015).
Elaboração dos autores.
Obs.: Inclusive militares e estatutários.

Entre as UFs com menor índice de proteção estão Pará, Amapá, Paraíba e 
Maranhão – todos com percentual de protegidos ligeiramente inferior a 60% 
(frente a uma média nacional de 72,5%). Tendo em vista a unicidade do marco 
legal do RGPS em todo o Brasil, a explicação para estas disparidades tende a 
residir nas profundas desigualdades econômicas e sociais regionais existentes no 
país. Quando a referência é a taxa de cobertura previdenciária, as disparidades 

13. Para evidências, na década de 1990, da associação entre interiorização da economia e incremento na ocupação 
rural não agrícola, ver Grossi, Silva e Campanhola (2001). Evidências mais recentes, associando os fenômenos da 
interiorização e da litoralização com a evolução da urbanização e da composição setorial da ocupação no país, podem 
ser obtidas em IBGE (2010).
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aumentam e a ordenação das UFs se altera. A maior diferença entre cobertura e 
proteção fica mesmo por conta da categoria dos segurados especiais. Estados como 
Maranhão, Piauí e Pará, com cobertura previdenciária (proporção de contribuintes 
sobre a população ocupada) inferior a 40%, situam-se muito abaixo da média 
nacional quando se considera o indicador de contribuição (64,9%). A diferença 
entre os dois indicadores (proteção e cobertura) chega a ser bastante expressiva  
(por exemplo, da ordem de 26 p.p., como no caso do Maranhão), fenômeno 
esse mais contundente nas regiões Norte e Nordeste.

Os segurados especiais respondem quase que isoladamente pelo ganho na taxa 
de proteção em relação à taxa de cobertura, situação que evidencia a importância da 
previdência rural para a proteção social da população brasileira, especialmente nas UFs 
com graus de desenvolvimento socioeconômico mais modestos. Justamente nos estados 
onde o mercado de trabalho é menos estruturado e dinâmico, com menor participação 
de empregados com carteira de trabalho assinada no total de ocupados, a participação 
dos segurados especiais dentre os ocupados tende a ser superior à média do país. 

Em suma, sob qualquer que seja a ótica considerada (proteção, cobertura ou 
formalidade trabalhista, para considerar as dimensões tomadas como mais relevantes 
no contexto desta análise), houve aumentos expressivos na proporção da população 
ocupada que conta com a proteção de ao menos algum dos mecanismos tradicionais 
(e oficiais) de proteção social existentes no país. Houve avanços generalizados em 
todo o país, em todas as posições na ocupação, em todos os ramos de atividade e 
para ambos os sexos. O destaque fica pelo protagonismo assumido pelo emprego 
assalariado formal, que cresceu e exerceu possível papel de catalisador dos demais 
movimentos. A dinâmica econômica positiva explica em grande parte este resultado, 
bem como as melhorias na contribuição autônoma. 

Com respeito a esse último ponto, também vale mencionar três medidas 
implantadas para fomentar a inclusão previdenciária dos trabalhadores autônomos 
(trabalhadores por conta própria e empregadores): i) a equiparação de contribuintes 
individuais (CI pessoas físicas) a empregados, quando aqueles prestam serviços 
a empresas, medida consolidada em 2003, chamada informalmente de retenção 
obrigatória; ii) a instituição do Plano Simplificado de Inclusão Previdenciária (PSPS), 
em 2006, medida que reduziu (de 20% para 11%) a alíquota de CI recolhida sobre 
o valor do piso previdenciário; e iii) criação da figura do microempreendedor 
individual (MEI), em 2007. As duas primeiras ações focam apenas a formalização 
previdenciária, enquanto o MEI se destina à legalização do pequeno empreendimento. 

O MEI e o PSPS se destinam (ao menos em tese) ao contingente de autônomos 
desprotegidos e com baixos rendimentos, motivo pelo qual suas alíquotas de contribuição 
são bastante reduzidas. A retenção obrigatória, por sua vez, consiste no recolhimento 
compulsório, pelo contratante, da contribuição previdenciária de contribuintes individuais 
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que prestam serviços a pessoas jurídicas, nos termos do art. 4o, da Lei no 10.666/2003. 
Anteriormente à medida, ficava o contribuinte individual responsável pelo recolhi-
mento de sua própria contribuição, cujo montante – respeitados os valores mínimo e 
máximo de cotização mensal – tendia a ser calculado sobre uma renda frequentemente 
autodeclarada pelo próprio segurado. Tais medidas, embora ainda careçam de avaliações 
sistemáticas de seus impactos, podem ter influenciado – em alguma medida, ainda que 
marginalmente – as melhorias na cobertura desses trabalhadores. 

Por seu turno, há que se investigar também possíveis migrações indesejadas 
entre as diferentes modalidades de filiação previdenciária, geradas por eventuais 
incentivos indesejados produzidos por estas medidas – por exemplo, a substituição 
de empregados com carteira ou de contribuintes individuais atuando como pessoas 
físicas por MEI, não sujeitos às obrigações patronais válidas para a contratação de 
membros dos dois primeiros grupos e ainda beneficiados por alíquotas contributivas 
mais vantajosas. Esse risco também se apresenta para os trabalhadores domésticos, 
categoria que vem experimentando mudanças lentas, mas consistentes e contínuas, 
em sua composição, com a substituição gradativa de mensalistas (no âmbito do 
grupo, mais comumente protegidas por contrato formal de trabalho) por diaristas 
(mais frequentemente vinculadas ao RGPS na condição de contribuintes individuais). 

3.1.2 População idosa

Entre os idosos, aqui definidos como aqueles com idade igual ou superior a 60 anos, a 
proteção previdenciária de 2015 foi estimada em 81,7% (tabela 2). Os idosos socialmente 
protegidos – que recebiam aposentadoria e/ou pensão por morte (PPM) de qualquer 
regime previdenciário ou benefícios da assistência social (BPC) ou contribuíam para a 
Previdência Social – totalizavam 24 milhões de pessoas em 2015, sendo 11,1 milhões 
de homens e 12,8 milhões de mulheres. A proteção social entre os homens chegava a 
86,1%, resultado superior ao observado entre as mulheres (78,3%). 

A maior parte dos idosos protegidos recebia aposentadoria, grupo em que 
preponderavam os homens. Estes também eram maioria entre os não beneficiários 
que contribuíam para a Previdência Social, fato explicado, principalmente, por 
se depararem com requisitos mais elevados de idade e/ou tempo de contribuição 
para o requerimento de aposentadorias. Entre os pensionistas e beneficiários 
que acumulavam pensão e aposentadoria, como era de se esperar, prevaleciam as 
mulheres, que em média possuem expectativa de vida mais elevada e tendem a 
mais frequentemente usufruir de pensões deixadas por seus cônjuges. Esse resultado 
também é explicado pelo fato de que as mulheres idosas, atualmente com idade 
igual ou superior a 60 anos, entraram em idade ativa quando a realidade da inserção 
feminina no mercado de trabalho era bastante diversa daquela agora enfrentada 
pelas mulheres pertencentes à população em idade ativa (PIA).
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TABELA 2
Proteção previdenciária entre os idosos com 60 anos ou mais de idade, segundo 
sexo – Brasil (2015)

Categorias Homens
Participação 

no total  
(%)

Mulheres
Participação 

no total  
(%)

Total
Participação 

no total  
(%)

Aposentados 9.361.477 72,3 7.986.329 48,6 17.347.806 59,1

Pensionistas 169.443 1,3 2.494.049 15,2 2.663.492 9,1

Aposentados e pensionistas 345.185 2,7 1.831.750 11,1 2.176.935 7,4

Contribuintes (não beneficiários) 1.266.812 9,8 554.048 3,4 1.820.860 6,2

Protegidos 11.142.917 86,1 12.866.176 78,3 24.009.093 81,7

Desprotegidos 1.802.544 13,9 3.562.333 21,7 5.364.877 18,3

Total de residentes 12.945.461 100,0 16.428.509 100,0 29.373.970 100,0

Fonte: Pnad/IBGE (2015). 
Elaboração dos autores.

Em relação aos idosos, apesar do desequilíbrio que ainda persiste na 
proteção de homens e mulheres e de algumas oscilações em determinados 
anos da série, os dados da Pnad para a década de 1990 apontaram para uma 
tendência de expansão da proteção previdenciária, enquanto para os anos mais 
recentes se observa uma relativa estabilidade do indicador (gráfico 6). Na série 
harmonizada, a parcela da população idosa protegida passou de 74,1% em 1992 
para 81,7% em 2015. Tal melhora, especialmente aquela ocorrida na primeira 
parte da série histórica, resulta em grande medida do aumento da proteção 
de idosos do sexo feminino, uma vez que a série referente aos homens idosos 
pouco cresceu desde 1993. A estabilidade do indicador de proteção ocorre 
mesmo em um cenário de crescimento da população com 60 anos ou mais de 
idade: a quantidade absoluta de desprotegidos também aumentou, mas o fez 
a taxas menores que as observadas para a população idosa em geral.

O aumento da cobertura entre as idosas pode ser resultado do incremento 
na participação das mulheres na população ocupada, fenômeno intensificado nas 
últimas décadas. No longo prazo, com tudo mais constante, a confirmação desta 
tendência pode reduzir as disparidades na proteção de homens e mulheres idosos. 
A evolução destes indicadores de proteção previdenciária entre os idosos tende a 
estar fortemente associada ainda à instituição da categoria de Segurado Especial, 
regulamentada em 1991, que possibilitou a expansão da cobertura previdenciária 
no meio rural. Além disso, vale mencionar que o comportamento positivo na 
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primeira metade da série pode estar relacionado também ao aumento do número 
de beneficiários de BPC previstos na Loas, alterada pelo Estatuto do Idoso.14

GRÁFICO 6
Idosos de 60 anos ou mais que recebem aposentadoria e/ou pensão ou que 
contribuem para algum regime previdenciário – Brasil (1992-2015)1

(Em %)
 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Homens 83,4 86,4 87,1 85,8 85,4 85,5 86,4 86,5 85,9 87,0 86,2 87,2 85,7 85,9 86,8 86,8 86,7 86,6 86,2 86,6 86,2

Mulheres 66,4 72,3 74,5 75,4 75,7 76,2 76,4 77,2 78,1 78,0 77,2 78,2 77,0 76,7 77,9 77,8 78,6 78,3 78,5 77,8 78,2

Total 74,1 78,7 80,1 80,0 80,1 80,3 80,9 81,3 81,5 82,0 81,2 82,1 80,8 80,8 81,8 81,8 82,2 82,0 81,9 81,7 81,7

40,0
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Fontes: Pnads/IBGE (vários anos).
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Nas séries harmonizadas, estão excluídas as áreas rurais da região Norte (salvo a área rural de Tocantins).
Obs.: Inclusive militares e estatutários.

O indicador desagregado por fator de proteção, naturalmente, reforça as 
diferenças marcantes existentes entre homens e mulheres, mas também aponta 
para tendências que reduzem as disparidades entre estes grupos. A proteção dos 
homens idosos é definida fundamentalmente pelo recebimento de benefícios 
próprios – principalmente aposentadorias, mas também BPC para idosos ou 
pessoas portadoras de deficiências. Esse fator, para os homens, permaneceu 
relativamente constante no horizonte temporal considerado (1992: 72,8%; 
2015: 72,4%). O percentual de homens que recebem apenas pensão por morte 
(1992: 0,6%; 2015: 1,3%) ou que acumulam esse benefício com aposentadoria 
própria (1992: 0,3%; 2015: 2,7%) cresceu, em parte graças ao aumento 
da presença feminina no mercado de trabalho e no sistema previdenciário.  
Os contribuintes não beneficiários, apesar de muita oscilação ao longo da série 
histórica, encerram o período (2015: 9,9%) com peso similar ao que possuíam 
em seu início (1992: 9,7%).

14. O estatuto, vigente desde janeiro de 2004, reduziu (de 67 para 65 anos) a idade mínima para acesso ao benefício assistencial, 
além de ter flexibilizado o cálculo do limite máximo de um quarto de salário mínimo de renda familiar per capita, também 
necessário para a concessão do Benefício de Prestação Continuada previsto na Loas (Lei no 8.472, de 7 de dezembro de 1993).
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GRÁFICO 7
Decomposição do indicador de proteção previdenciária dos idosos, de 60 anos ou 
mais, segundo sexo – Brasil (1992-2015)1

(Em %)

7A – Homens
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2013
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aposentados 72,8 76,4 78,2 76,3 76,5 77,5 77,9 77,7 77,5 77,7 77,2 77,5 75,9 74,5 75,6 75,3 74,2 73,5 72,7 71,8 72,4
Pensionistas 0,6 0,6 0,6 1,0 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,9 0,9 1,3 1,1 2,0 1,4 1,4 1,4 1,2 1,4 1,3 1,3
Aposentados e pensionistas 0,3 0,3 0,7 1,0 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 1,4 1,9 2,2 2,2 2,4 2,9 2,4 2,8 2,6 2,9 2,7
Contribuintes não beneficiários 9,7 9,1 7,7 7,6 7,5 6,6 7,0 6,7 6,4 6,8 6,6 6,5 6,5 7,3 7,4 7,3 8,7 9,1 9,4 10,6 9,9
Desprotegidos 16,6 13,6 12,9 14,2 14,6 14,5 13,6 13,5 14,1 13,0 13,8 12,8 14,3 14,1 13,2 13,2 13,3 13,4 13,8 13,4 13,8

7B – Mulheres
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1994
1995
1996
1997
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1999
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aposentados 40,4 44,9 45,3 47,6 46,8 45,7 46,0 45,9 45,8 45,5 43,6 42,7 42,4 41,9 44,7 43,9 48,1 47,5 47,7 46,0 48,5
Pensionistas 20,5 20,8 21,7 19,7 20,5 21,2 21,0 20,7 20,9 20,5 21,6 22,1 20,9 21,8 19,0 19,4 16,8 16,1 15,8 16,2 15,3
Aposentados e pensionistas 3,9 5,0 6,3 6,8 6,9 7,7 7,9 8,8 9,6 10,2 10,3 11,5 11,6 10,7 11,9 12,3 11,0 11,7 11,9 12,3 11,1
Contribuintes não beneficiários 1,6 1,6 1,2 1,3 1,5 1,6 1,5 1,7 1,8 1,8 1,7 2,0 2,1 2,3 2,3 2,2 2,8 3,0 3,0 3,3 3,4
Desprotegidos 33,6 27,7 25,5 24,6 24,3 23,8 23,6 22,8 21,9 22,0 22,8 21,8 23,0 23,3 22,1 22,2 21,4 21,7 21,5 22,2 21,8
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7C – Total
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1993
1994
1995
1996
1997
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aposentados 55,0 59,2 60,0 60,4 60,2 59,8 60,3 60,0 59,8 59,7 58,4 57,9 57,1 56,3 58,2 57,8 59,6 59,0 58,8 57,4 58,9

Pensionistas 11,5 11,6 12,2 11,3 11,5 12,0 11,9 11,9 12,0 11,9 12,5 13,0 12,2 13,1 11,3 11,4 10,0 9,5 9,5 9,6 9,1

Aposentados e pensionistas 2,3 2,9 3,8 4,2 4,2 4,6 4,8 5,4 5,9 6,4 6,4 7,3 7,5 7,0 7,7 8,1 7,2 7,8 7,8 8,2 7,4

Contribuintes não beneficiários 5,2 5,0 4,1 4,1 4,2 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 3,8 3,9 4,0 4,5 4,6 4,4 5,4 5,7 5,9 6,5 6,2

Desprotegidos 25,9 21,3 19,9 20,0 19,9 19,7 19,1 18,7 18,5 18,0 18,8 17,9 19,2 19,2 18,2 18,2 17,8 18,0 18,1 18,3 18,3

Fontes: Pnads/IBGE (vários anos). 
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Exclusive áreas rurais da região Norte (salvo Tocantins).
Obs.:  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Se os indicadores masculinos já apontam para isso, os femininos ainda mais 
fortemente indicam que há um movimento consistente de alteração no perfil de 
proteção dos idosos brasileiros. A proteção feminina também está mais intensamente 
atrelada ao recebimento de benefícios próprios do que a qualquer outro elemento, 
mas esse fator possui peso bastante inferior entre as mulheres idosas. Esse resultado 
ainda guarda relação com um estoque antigo de beneficiários da Previdência Social, 
formado em grande medida por indivíduos que possuíam idade ativa em época na 
qual os homens prevaleciam mais fortemente entre os economicamente ativos, os 
ocupados e os segurados dos regimes previdenciários. 

O fluxo mais recente de entrada de indivíduos na população idosa tem 
sido acompanhado de aumento na proporção de mulheres apenas aposenta-
das (1992: 40,4%; 2015: 48,5%) ou que recebem aposentadoria e PPM  
(1992: 3,9%; 2015: 11,1%), segmentos que variaram (em pontos percentuais) mais 
que os equivalentes masculinos. Não à toa, no período considerado, o percentual 
de mulheres que recebem apenas pensão por morte (1992: 20,5%; 2015: 15,3%) 
decresceu, ao passo que aumentou a proporção daquelas ainda não beneficiárias 
que seguem contribuindo para a previdência social (1992: 1,6%; 2015: 3,4%). 
Esses dados indicam que a cobertura da população idosa já começa a refletir, com 
a natural defasagem temporal, as mudanças observadas na cobertura da população 
ocupada. Resta observar como estas tendências se comportarão a médio e longo 
prazo, principalmente diante das profundas mudanças atualmente em discussão 
nas políticas assistencial, trabalhista e previdenciária. 
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3.2  Evolução do resultado previdenciário e do quantitativo de segurados 
(ativos e inativos) 

Em 2015, em valores correntes, a despesa previdenciária do RGPS alcançou apro-
ximadamente R$ 436,09 bilhões, enquanto suas receitas somaram pouco mais de 
R$ 350 bilhões, gerando uma necessidade de financiamento de cerca de R$ 85,82 
bilhões. Nos RPPS e nos regimes específicos dos militares (reservistas e reformados), o 
resultado previdenciário agregado foi negativo em R$ 121,63 bilhões, quadro gerado 
pelo confronto de uma despesa total de R$ 232,98 bilhões com receitas de R$ 111,35 
bilhões no ano. Os resultados são preocupantes, inclusive para os RPPS municipais, mais 
recentes, nos quais prevalecem os segurados mais jovens e a relação entre contribuintes 
e beneficiários ainda não atingiu os níveis alarmantes observados nos demais sistemas. 

TABELA 3
Quantitativo de segurados (contribuintes e benefícios ativos permanentes), receita, 
despesa e necessidade de financiamento da Previdência Social, segundo tipo de 
regime – Brasil (2015)
(Em R$ bilhões correntes)

Regime 
previdenciário

Dados financeiros – resultado previdenciário
Quantidade de contribuintes e beneficiários 

permanentes

Receita 
(a)

Despesa 
(b)

Resultado  
previdenciário 

(a - b)
Aposentados Pensionistas Contribuintes

RGPS 350,27 436,09 -85,82 18.526.369 7.545.905 53.539.666

RPPS 111,35 232,98 -121,63 2.562.196 1.042.010 6.214.947

União (civis) 29,50 69,51 -40,01 421.264 261.931 852.855

União (militares) 2,65 35,16 -32,51 151.022 148.022 363.914

Estados 53,40 106,38 -52,98 1.512.306 497.208 2.574.307

Municípios 25,80 21,94 3,86 477.604 134.849 2.423.871

Total 461,62 669,07 -207,45 21.088.565 8.587.915 59.754.613

Fontes: Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS/MF); Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO/MF); Fluxo 
de Caixa/INSS; Boletim Estatístico de Pessoal/MP. 
Elaboração dos autores.
Obs.: 1.  Nos RPPS dos governos estaduais, as informações referem-se normalmente a servidores civis e militares, mas alguns 

entes federativos podem alterar essa configuração e/ou deixar de repassar (parcialmente ou integralmente) os dados 
de seus regimes. As contribuições patronal e da unidade gestora dos civis foram calculadas considerando-se o dobro 
do valor da contribuição do servidor ativo. Os valores de parte dos municípios foram incluídos por estimativa, pois os 
entes ainda não enviaram as informações. Como os dados podem ser revisados (atualizados e/ou corrigidos), estes 
podem diferir de informes apurados em outros momentos e circunstâncias. Os dados da União, relativos à quantidade 
de segurados, desconsideram o Fundo Constitucional do Distrito Federal.

2. A informação relativa ao RGPS consta do fluxo de caixa do Instituto Nacional do Seguro Social. 
3.  Com respeito ao RGPS, o estoque de benefícios consiste no total de benefícios ativos, em dezembro de 2015, em 

todas as espécies de aposentadorias e pensões por morte. Foram desconsiderados os benefícios temporários (auxílios 
variados, salário-maternidade e outros). 

4.  Os dados de contribuintes de 2014 e 2015 são preliminares, e serão atualizados no AEPS 2016. A quantidade de 
contribuintes corresponde a uma estimativa baseada nas pessoas que tiveram vínculo como contribuinte empregado ou 
contribuição como contribuinte individual, empregado doméstico, contribuinte facultativo ou segurado especial no ano de 
referência. Tal estimativa corresponde à soma do número de meses com recolhimentos por cada pessoa, dividido por doze.
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O RGPS – maior componente do sistema previdenciário nacional – possui 
a maior participação na despesa previdenciária total, mas encontra-se sobrer-
representado no montante total arrecadado a título de receita previdenciária.  
Isso implica que, em termos relativos e absolutos, o resultado previdenciário 
brasileiro (despesas subtraídas das receitas) se encontra bastante influenciado por 
desequilíbrios expressivos, financeiros e atuariais, em regimes próprios (de servidores 
públicos civis e, principalmente, militares) com um volume de beneficiários (diretos 
e indiretos) bem menos numeroso que o quantitativo registrado para o RGPS. 

GRÁFICO 8
Participação dos regimes previdenciários, segundo ente da Federação, por 
componente do resultado previdenciário brasileiro (2015)
(Em %)
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Fontes: AEPS/Ministério da Fazenda e RREO/MF. 
Elaboração dos autores.

No RGPS, a receita previdenciária está atrelada mais diretamente à dinâmica 
registrada no mercado de trabalho brasileiro (volume de ocupados que contribuem 
para a Previdência Social e sua massa salarial correspondente), que por sua vez 
reflete – ainda que com alguma defasagem temporal – o contexto macroeconô-
mico vivenciado pelo país. Pelo lado da despesa, os valores, naturalmente, são 
determinados pelo comportamento de três dimensões fundamentais, relacionadas 
entre si: o estoque (evolução e composição do estoque) e o fluxo de entrada (novas 
concessões) e saída de benefícios (suspensões e cessações); a taxa de reposição 
dos benefícios previdenciários (relação entre o valor do benefício concedido e o 
salário de contribuição usado como referência para essa concessão); e a política de 
reajustamento destes (notadamente daqueles que equivalem ao piso previdenciário, 
valor preponderante entre os benefícios em estoque). 
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Na última década, como resultado do bom momento vivido pela economia 
brasileira e de seus rebatimentos positivos no mercado de trabalho, houve forte aumento 
real da receita previdenciária líquida. No mesmo período, a expansão no estoque de 
benefícios e o aumento do valor médio destes foram determinantes para o aumento 
real da despesa – fatores estes, vale dizer, fortemente vinculados à evolução demográfica 
(marcada por um acelerado processo de envelhecimento populacional) e à política de 
valorização do salário mínimo (equivalente ao piso previdenciário), responsável (junto 
com a elevação real do rendimento médio do trabalho, referência para o cálculo dos 
benefícios) pela variação real positiva no valor médio dos benefícios pagos pelo RGPS. 
Não houve explosão no estoque de benefícios (gráfico 9), mas a quantidade anual de 
benefícios pagos cresce anualmente a taxas significativas e contínuas. 

GRÁFICO 9
Evolução do estoque de benefícios previdenciários ativos do RGPS, segundo 
grandes grupos de espécies – Brasil (2002-2015) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aposentadorias 11.754.246 12.124.289 12.569.234 13.032.140 13.492.522 13.950.544 14.531.059 15.124.980 15.661.618 16.197.304 16.794.235 17.431.914 18.035.849 18.526.369

Pensões por morte 5.446.386 5.586.066 5.744.937 5.895.028 6.061.186 6.233.073 6.420.225 6.594.112 6.763.547 6.927.544 7.102.216 7.286.067 7.442.166 7.545.905

Auxílios 1.216.501 1.459.758 1.728.321 1.711.392 1.810.494 1.658.177 1.632.377 1.524.400 1.783.287 1.837.264 1.886.496 2.031.577 2.133.602 2.098.779

Outros 91.952 28.262 31.254 26.995 37.396 43.509 54.175 65.034 67.671 69.691 72.391 78.741 77.765 54.845

Total 18.509.085 19.198.375 20.073.746 20.665.555 21.401.598 21.885.303 22.637.836 23.308.526 24.276.123 25.031.803 25.855.338 26.828.299 27.689.382 28.225.898
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Fontes: Dados de 2002 a 2014, AEPS/MPS; e dados de 2015, AEPS/MF.
Elaboração dos autores. 

No último biênio, em virtude da crise econômica enfrentada atualmente 
pelo país, os indicadores financeiros do RGPS se deterioraram ainda mais, com 
queda real da receita líquida e aumento real expressivo na necessidade de finan-
ciamento do sistema. Em virtude do baixo crescimento econômico, a política de 
reajustamento do salário mínimo (desde 2011), definida pela variação do produto 
interno bruto (PIB) do ano retrasado mais a inflação do ano anterior medida 
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pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), produziu impactos 
inferiores aos produzidos em anos anteriores, quando os ganhos concedidos ao 
piso previdenciário foram sistematicamente superiores à inflação. 

GRÁFICO 10
Receita, despesa e resultado previdenciário do RGPS – Brasil (2005-2015)
(Em R$ bilhões)¹ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Receita 190,09 209,70 229,02 250,01 265,18 293,80 319,72 340,08 356,09 369,01 350,27

Despesa 255,96 281,11 302,22 305,42 327,63 353,25 365,94 390,42 413,89 431,00 436,09

Resultado previdenciário -65,87 -71,41 -73,20 -55,41 -62,46 -59,45 -46,22 -50,35 -57,80 -61,99 -85,82
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Fontes: Fluxo de Caixa/INSS e INPC/IBGE.
Elaboração dos autores.
Nota: ¹ Valores a preços médios de 2015 – INPC.

Com respeito aos regimes próprios de previdência social dos estados e do 
Distrito Federal, nota-se uma tendência de queda no volume de segurados ativos e de 
elevação na quantidade de beneficiários (notadamente, de aposentados). Nos RPPS 
municipais, os contingentes de ativos e inativos (aposentados) revelam tendência 
de expansão, ainda que entre os ativos o movimento seja aparentemente bem mais 
forte. Tais interpretações devem ser tomadas com cautela, contudo, uma vez que os 
dados oficiais, publicados pelo Ministério da Fazenda (anteriormente, pelo então 
Ministério da Previdência Social), oscilam muito no período. Tais oscilações podem 
ser explicadas, em parte, por diferenças conceituais (por exemplo, pela inclusão, 
ou não, de policiais militares e bombeiros nestes quantitativos), imprecisões e/ou 
atrasos nos informes obrigatórios preparados pelos diversos entes com regimes 
específicos. Para os regimes da União, de servidores civis e militares, também há 
quebras nas séries históricas (especialmente entre os pensionistas do regime militar), 
mas há uma leve tendência de elevação no número de servidores e militares ativos 
e de relativa estabilidade nos demais grupos (aposentados e pensionistas).

No curto prazo, a expansão no volume de servidores ativos pode representar 
algum alívio sobre o resultado previdenciário (via expansão da receita), mas – para 
além de possíveis dificuldades para a sustentabilidade da despesa com pessoal 
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ativo – a médio e longo prazos tal opção tenderá a se converter em aumentos na 
quantidade de beneficiários e, consequentemente, no aumento da despesa previ-
denciária. Esta observação é pertinente principalmente para os regimes próprios 
municipais, normalmente mais novos que os demais, nos quais a relação entre ativos 
e inativos (aposentados e pensionistas) ainda assume valores pouco preocupantes. 
Nos demais regimes, esta razão de dependência (razão entre contribuintes/ativos 
e beneficiários), embora tenha aumentado ligeiramente (via expansão do quadro 
de servidores ativos) nos últimos anos, já assume valor bastante reduzido e ameaça 
sua sustentabilidade.

Com respeito especificamente aos regimes próprios da União, nota-se uma tendência 
de relativa estabilidade nos resultados previdenciários, sem movimentos expressivos na 
despesa, na receita e na necessidade de financiamento. Apesar desse cenário de aparente 
estabilização, registrado no período 2010-2015, cumpre ressaltar que o resultado 
previdenciário anual ainda assume montante expressivo e com risco potencialmente 
elevado de insustentabilidade futura, quando os efeitos da transição demográfica vivida 
pelo país se fizerem ainda mais presentes. Em outras palavras, o grau de desequilíbrio, 
que já preocupa no curto prazo, deverá ser intensificado nas próximas décadas.

GRÁFICO 11
Receita, despesa e resultado previdenciário dos RPPS da União (servidores civis e 
militares) – Brasil (2005-2015)
(Em R$ bilhões)¹

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Receita 18,83 22,53 23,17 26,91 29,42 31,43 32,04 30,81 31,01 32,01 32,15

Despesa 76,66 82,62 85,23 89,76 97,92 102,46 102,91 101,80 103,69 105,21 104,66

Resultado previdenciário -57,84 -60,09 -62,06 -62,86 -68,50 -71,03 -70,87 -70,99 -72,68 -73,20 -72,51
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Fontes: RREO/Ministério da Fazenda; INPC/IBGE.
Elaboração dos autores.
Nota: ¹ Valores a preços médios de 2015 – INPC.

A Emenda Constitucional no 41/2003 foi desenhada para contribuir no 
enfrentamento desse desafio, entre outros pontos, por meio da instituição de 
regimes de previdência complementar, já implantados na União e em algumas 
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UFs. Nestes casos, em que se fez a opção pela regulamentação dos regimes 
complementares, os benefícios pagos sob o regime de repartição simples  
(pay-as-you-go) foram limitados ao valor máximo pago mensalmente pelo 
RGPS. Os efeitos dessa medida devem ser sentidos no longo prazo, quando 
a transição entre os dois modelos for completada e a necessidade de financia-
mento for controlada e, possivelmente, diminuída. A curto e médio prazos, 
no entanto, pode-se observar inclusive alguma elevação nesse componente do 
resultado previdenciário, fruto deste custo de transição, que afetará inicialmente  
(e adversamente) a receita e apenas no futuro atingirá a despesa (quando porções 
crescentes dos inativos estiverem sujeitas ao teto previdenciário do RGPS).

Em conjunto (somados todos os regimes públicos de Previdência Social), 
a despesa previdenciária brasileira chegou, em 2015, a aproximadamente 
11,33% do PIB. O patamar de despesa não parece tão destoante quando 
comparado unicamente com o mesmo indicador calculado para outros 
países, mas o desafio fica evidente quando a demografia é incluída na análise.  
Esse percentual, significativo em qualquer contexto, ganha ainda maior peso 
quando confrontado com a razão de dependência de idosos, estimada em 14,28 
para o país (pela Pnad 2015). 

Na comparação com 31 países europeus, para os quais a Eurostat (departamento 
oficial de estatística da União Europeia) compilou dados harmonizados entre si, 
nota-se que o nível de despesas brasileiras é excessivamente elevado quando se toma 
em conta o estágio de sua transição demográfica. O percentual do PIB brasileiro 
comprometido com o pagamento de benefícios previdenciários tende a ser superior 
àquele observado para países com razão de dependência assemelhada ou superior 
à brasileira. Ou seja, o destoante nível de gasto não pode ser suficientemente 
explicado pelo componente demográfico, para o qual se adotou como proxy a razão 
de dependência de idosos.
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GRÁFICO 12
Despesa previdenciária como proporção do PIB versus razão de dependência dos 
idosos – vários países europeus (2014) (inclusive militares); Brasil (2015) (RGPS, 
RPPS e militares) 
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<http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>. 
Elaboração dos autores.
Obs.: 1.  A despesa consiste no total de repasses previdenciários, em dinheiro e por parte de todos os sistemas (inclusive de 

militares), concedidos sem qualquer requisito de renda (no means-tested). No Brasil, para os regimes próprios, consi-
deram-se basicamente as despesas com aposentadorias e pensões por morte; para o RGPS, todos os benefícios são 
considerados; para os regimes europeus, são consideradas as aposentadorias (tradicionais e por invalidez), as pensões 
por morte e os auxílios-doença. 

2.  A razão de dependência demográfica de idosos é um indicador do contingente de possíveis dependentes (65 anos ou 
mais de idade) que é suportado pela população potencialmente produtiva (idade entre 15 e 64 anos). 

3.  Os dados do Brasil foram desconsiderados na estimativa da reta, tanto por serem extremos e influenciarem demasia-
damente os coeficientes da regressão, como também porque o objetivo do exercício é justamente comparar a situação 
brasileira com a média europeia. 

4.  Os dados da Eurostat fazem referência aos seguintes países: Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Alemanha, 
Estônia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Croácia, Itália, Chipre, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Malta, Holanda, 
Áustria, Polônia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Finlândia, Suécia, Reino Unido, Islândia, Noruega e Suíça. 

Apesar de diferenças óbvias entre o Brasil e o conjunto desses países,15 a 
comparação apresentada é pertinente pela relativa convergência do grau de cobertura 
de idosos nessas nações, bem como pela perspectiva de interesse, justamente a de 
longo prazo. Nos países europeus, em geral, a transição demográfica já ocorreu e 
foi acompanhada (com maior ou menor aderência temporal) por transformações na 
estrutura de benefícios e serviços públicos oferecidos aos indivíduos e às famílias, 
adaptando-a às necessidades de sociedades agora envelhecidas. As iniciativas 
governamentais brasileiras, nesse contexto mais amplo, são menos robustas e, 
sem reformulações e incrementos, dificilmente poderão fazer frente à mudança 

15. Trata-se de países com renda alta, estágio de desenvolvimento social mais elevado e sistemas previdenciários com 
características distintas, na comparação com o brasileiro (marcado, por exemplo, pelas peculiaridades da previdência 
rural), mas que possuem patamar de cobertura semelhante ao brasileiro (diferentemente da América Latina e do Caribe) 
e, em geral, funcionam sob a lógica de seguro social. 
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na estrutura demográfica do país, mas deve-se considerar que o Brasil dispõe de 
menos recursos que os países desenvolvidos para o financiamento de políticas 
sociais, de qualquer natureza. 

Outro ponto importante diz respeito à velocidade e ao momento em que os 
diferentes grupos de países enfrentaram ou enfrentarão mudanças demográficas 
mais dramáticas. No país, o envelhecimento populacional (tomando-se como 
referência a proporção de idosos com 60 anos ou mais na população) se dará em 
ritmo mais intenso que o já observado nos países europeus e, estas nações, em sua 
maioria, enfrentaram esse fenômeno quando já possuíam patamar de riqueza e 
desenvolvimento mais elevado.16 Ou seja, o Brasil terá possivelmente menos tempo 
e menos recursos disponíveis para os ajustes necessários à sustentabilidade do 
sistema previdenciário. Essas comparações são fundamentais para o entendimento 
dos desafios a serem enfrentados pelo país. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até recentemente, o Brasil era considerado um país jovem e, como tal, a demografia 
atuava a favor do sistema previdenciário brasileiro, com mais pessoas contribuindo 
do que pessoas beneficiárias. Contudo, acompanhando uma tendência mundial, o 
Brasil está envelhecendo de forma rápida e intensa e o desafio de garantir os direitos 
das gerações mais jovens no futuro passa necessariamente pela sustentabilidade 
do sistema a médio e longo prazo. No caso brasileiro, os efeitos do envelheci-
mento tendem a ser ampliados por distorções como ausência de idade mínima 
e componentes regressivos como os benefícios de valores elevados dos regimes 
de previdência dos servidores públicos. Neste sentido, parece fundamental uma 
reforma da Previdência que consiga garantir a sustentabilidade a médio e longo 
prazo, sem comprometer uma elevada cobertura nem o papel da Previdência no 
combate à pobreza, em especial, para a população idosa. 

Os dados da Pnad mostram que atualmente a maioria dos idosos conta com 
a proteção social da Previdência. A parcela da população idosa protegida passou 
de 74,1% em 1992 para 81,7% em 2015. Se considerarmos a parcela de 16 a 59 
anos, 72,5% da população ocupada está protegida. Portanto, o Brasil avançou no 
processo de aumento da cobertura previdenciária. Embora ainda existem desafios 
importantes a serem superados, em especial, para determinados públicos específicos, 
como os trabalhadores por conta própria, os resultados obtidos de 2003 a 2015 
foram positivos. Claro, contudo, que o processo de profunda recessão pelo qual o 
país passou representou uma interrupção na tendência de aumento da cobertura 
previdenciária. Será fundamental a retomada do crescimento econômico sustentado 
para voltar a tendência de incremento da cobertura previdenciária.

16. Ver, por exemplo, IBGE (2016).
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Os avanços em termos de cobertura contrastam com dificuldades de manu-
tenção da sustentabilidade do sistema. Neste ponto, em que pese às profundas 
polêmicas inerentemente associadas a processos de reforma previdenciária, deve-se 
pelo menos haver a clareza de necessidade da reforma e a importância de conseguir 
buscar acordos entre os Poderes Executivo e Legislativo e no âmbito da sociedade que 
permita a busca dos objetivos de um sistema previdenciário sustentável, com elevada 
cobertura e efetivo no combate à pobreza, em especial, entre a população idosa.
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NOTAS METODOLÓGICAS

Para facilitar a compreensão e a interpretação dos dados/indicadores apresentados, 
as definições e as metodologias de cálculo utilizadas na geração das tabelas são 
descritas a seguir.

Nas tabelas 6.1 – Quantidade e valor de benefícios emitidos no INSS, segundo 
espécie, e 6.2 – Quantidade e valor de benefícios concedidos no INSS, segundo 
espécie, os seguintes conceitos são utilizados:

Benefícios emitidos: correspondem aos créditos emitidos para pagamento de 
benefícios, ou seja, são benefícios de prestação continuada que se encontram ativos 
no cadastro e para os quais são encaminhados créditos junto à rede pagadora de 
benefícios. Os dados de quantidade incluem as pensões alimentícias e os desdo-
bramentos de pensões por morte.

Valor dos benefícios emitidos: corresponde ao valor líquido do benefício, 
obtido pela diferença entre o valor bruto (valor do benefício adicionado de com-
plementos etc.) e o valor dos descontos (imposto de renda, pensão alimentícia, 
créditos consignados etc.), posicionado em dezembro do respectivo ano. 

Benefícios previdenciários: são aqueles que têm por objetivo repor a renda 
do segurado; sua concessão se dá em troca de contribuição – como é o caso da 
previdência urbana – ou equivalente – caso da previdência rural –, quando há 
ocorrência de um dos “riscos sociais” segurados pela Previdência Social (idade, 
invalidez, maternidade, encargos familiares etc.). Os benefícios acidentários não 
estão incluídos neste grupo.

Benefícios acidentários: devidos ao segurado acidentado, ou ao(s) seu(s) 
dependente(s), quando o acidente ocorre no exercício do trabalho a serviço da 
empresa, equiparando-se a este a doença profissional ou do trabalho ou, ainda, 
quando sofrido no percurso entre a residência e o local de trabalho, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a redução da capacidade 
para o trabalho. Os benefícios acidentários classificam-se em aposentadoria, pensão 
por morte, auxílio-doença e auxílio-acidente.

Benefícios assistenciais: benefícios monetários que não pressupõem a exis-
tência de contribuição prévia, assumindo as espécies de renda mensal vitalícia  
(não mais concedida desde 31 de dezembro de 1995, por força da Lei no 8.742, de 
1993), amparo assistencial (previsto na Lei no 8.742, de 1993, a Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS)) e pensão mensal vitalícia (criada pela Lei no 7.986, de 
1989, e devida ao seringueiro (e ao(s) seu(s) dependente(s)) que trabalhou durante 
a Segunda Guerra Mundial nos seringais da região Amazônica e que não possui 
meios para sua subsistência). A concessão de amparos assistenciais, benefícios que 
prevalecem na concessão e no estoque do INSS, se dá após a verificação da situação 
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de carência do candidato ao benefício, que consiste, no caso do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) – identificado como “amparo assistencial” nas tabelas 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) –, na comprovação de rendimento 
familiar per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo vigente.

Encargos previdenciários da União: benefícios de aposentadoria e pensões dos 
servidores civis e militares da administração direta da União e benefícios concedidos 
através de leis especiais, que são pagos pelo INSS com recursos da União. Inclui 
as espécies: pensão por morte estatutária; pensão especial (Lei no 593/1948); 
aposentadoria de extranumerário da União; aposentadoria da extinta CAPIN; 
pensão mensal vitalícia por síndrome de talidomida; aposentadoria excepcional 
de anistiado; pensão por morte excepcional do anistiado; e pensão especial à 
vítima da hemodiálise Caruaru. Em geral, consistem em benefícios concedidos a 
grupos restritos da população, principalmente como forma de compensá-los por 
danos sofridos em nome do país ou em reconhecimento de serviços prestados à 
coletividade. As pensões mensais vitalícias pressupõem lei do Congresso Nacional 
que as conceda. 

Benefícios concedidos: correspondem às solicitações de benefício deferidas 
e liberadas para pagamento, após o cumprimento por parte do segurado dos 
requisitos estabelecidos em lei, e, portanto, ao fluxo de entrada de novos benefícios 
no sistema previdenciário.

As tabelas 6.3 a 6.5 trazem indicadores de cobertura da previdência:

6.3a – Cobertura dos idosos com benefícios de algum regime público de 
previdência: proporção (em porcentagem) de idosos com 60 anos ou mais que 
recebem aposentadoria e/ou pensão de algum regime de previdência pública 
básica – INSS e Previdência do Servidor Público. O conceito de idoso (60 anos ou 
mais) corresponde àquele constante do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003). 
Para se obter este dado de cobertura a partir dos microdados da PNAD/IBGE, há 
necessidade de se eliminar a dupla contagem naqueles casos em que a mesma pessoa 
acumula aposentadoria e pensão, uma vez que esta situação é legalmente possível. 

6.3b – Cobertura de domicílios com população idosa que recebe benefício 
de regime público de previdência: proporção (em porcentagem) de domicílios que 
tenham entre seus membros idosos com 60 anos ou mais que recebem aposentadoria 
e/ou pensão de algum regime de previdência pública básica – INSS e Previdência 
do Servidor Público. Para se obter este dado de cobertura a partir dos microdados 
da PNAD, há necessidade de se eliminar a dupla contagem naqueles  casos em 
que a mesma pessoa acumula aposentadoria e pensão, uma vez que esta situação 
é legalmente possível.



6.4 – Proporção de contribuintes na população economicamente ativa, 
população-alvo do INSS e regimes próprios do funcionalismo público e militar, 
segundo sexo e raça ou cor – Brasil e grandes regiões (1992-2015)

Proporção de contribuintes na população economicamente ativa restrita: 
percentual de pessoas economicamente ativas, ocupadas em atividades potencialmente 
cobertas pela CLT e contas-próprias (população-alvo do INSS) ou estatutários e 
militares (regimes próprios de Previdência) que contribuem (ou possuem contribuição 
presumida, em função do vínculo empregatício formal) para algum sistema público 
de previdência básica. Apresenta-se tanto o dado restrito à população ocupada no 
setor privado – exclui funcionários públicos estatutários e militares –, quanto o 
relativo à soma dos setores privado e público.

6.5 – Cobertura direta e indireta da previdência pública básica na população 
em idade ativa, segundo sexo e raça ou cor – Brasil e grandes regiões (1992-2015)

Proporção de pessoas em idade ativa na população, cobertas direta ou indire-
tamente pelo seguro social: é retratada pela porcentagem de pessoas em idade ativa 
seguradas pela previdência, conforme conceito amplo de cobertura, sob alguma 
das seguintes situações:

a) a pessoa contribui na ocupação atual ou contribuiu em algum dos últimos 
doze meses – conceito da Organização Internacional do Trabalho (OIT); observe-se 
que, no caso dos dados da PNAD, somente é possível apurar tal informação para 
pessoas que possuíam emprego assalariado nos últimos doze meses, não sendo 
possível apurá-lo para contribuintes individuais;

b) a pessoa está ocupada em atividade coberta pela previdência rural; 

c) a pessoa que, caso não contribua, possui cônjuge que contribui na ocupação 
atual ou que contribuiu em algum dos últimos doze meses;

d) a pessoa que, caso não seja coberta pela previdência rural, possui cônjuge 
coberto por esta; ou

e) a pessoa, se inativa, é filho/dependente legal de até 18 anos (ou 21 anos, se 
estudante) de pessoa coberta pela previdência rural ou que contribuiu pelo menos 
uma vez nos últimos doze meses.

A tabela 6.6 traz indicadores básicos sobre as Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPC), entidades sem fins lucrativos, constituídas pelo patrocinador 
ou instituidor, sob a forma de sociedade civil ou fundação, que têm por objetivo 
administrar e executar planos de benefícios de natureza previdenciária. As EFPC, 
para efeito de normatização, orientação e fiscalização, encontram-se sob a área de 
atuação governamental afeta à Previdência Social. Os seguintes conceitos básicos 
são utilizados:
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População total: soma do total de participantes, assistidos, designados e 
beneficiários de pensão, amparados pelo plano de benefícios.

Participante: aquele que adere ao plano de benefícios de caráter previdenciário.

Assistido: participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação 
continuada, previsto no plano de benefícios.

Beneficiário: aquele indicado pelo participante para gozar de benefício de 
prestação continuada.

Designado: pessoa indicada pelo participante ou assistido, que poderá ter 
direito a benefícios, de acordo com as regras estabelecidas no regulamento do 
plano de benefícios.

Patrocinador: empresa ou grupo de empresas, União, estados, Distrito Federal 
e municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras 
entidades públicas que instituam, para seus empregados ou servidores, plano de 
benefícios de caráter previdenciário, por intermédio de entidade fechada.

Instituidor: pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, que 
oferece aos seus associados ou membros, plano de benefícios de natureza previ-
denciária, operado por EFPC, sem finalidade lucrativa.
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TABELAS1

6.1  Quantidade e valor de benefícios emitidos no INSS, segundo espécie – Brasil   
(1995-2014)

6.2  Quantidade e valor de benefícios concedidos no INSS, segundo espécie – Brasil 
(1995-2014)

6.3a  Cobertura da população idosa que recebe benefício de aposentadoria e/ou 
pensão, segundo sexo e raça ou cor – Brasil e grandes regiões (1992-2015) 
(Em %)

6.3b  Cobertura dos domicílios com população idosa que recebe benefício de 
aposentadoria e/ou pensão – Brasil e grandes regiões (1992-2015) 

       (Em %)

6.4   Proporção de contribuintes na população economicamente ativa, população-alvo 
do INSS e regimes próprios do funcionalismo público e militar, segundo sexo 
e raça ou cor –  Brasil e grandes regiões (1992-2015) 

       (Em %)

6.5  Cobertura direta e indireta da previdência pública básica na população em 
idade ativa, segundo sexo e raça ou cor – Brasil e grandes regiões (1992-2015) 

      (Em %) 

6.6  Previdência complementar fechada – entidades, tipo de patrocinadores, população 
coberta, benefícios pagos e composição da carteira de investimentos – Brasil  
(1996-2014)

1.  Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31656&Itemid=9>.



CAPÍTULO 2

ASSISTÊNCIA SOCIAL1

 1 APRESENTAÇÃO 

No biênio 2015-2016, alterações no cenário econômico e político nacional, 
visíveis desde o resultado da última eleição presidencial, mas aprofundadas com 
o impeachment da presidente Dilma Rousseff, repercutiram nas políticas sociais.  
A priorização do ajuste fiscal reposicionou as políticas sociais no discurso e na 
agenda governamental, a começar pelo seu financiamento, diretamente afetado 
pela aprovação da Emenda Constitucional (EC) no 95, que instituiu um Novo 
Regime Fiscal (NRF) para o país. Não obstante a questão fiscal compareça pre-
dominantemente nas justificativas de algumas mudanças propostas pelo governo, 
percebe-se, de fato, sua estreita conexão com uma nova visão sobre o papel do 
Estado, esta estruturante nas propostas reformistas. Embora as reformas traba-
lhista e previdenciária se destaquem no debate público, mudanças intencionadas  
(ou implementadas) em outras áreas (saúde, educação, desenvolvimento rural, 
promoção de igualdade racial e de gênero) igualmente ilustram novo contexto das 
políticas sociais brasileiras.

Para a Política de Assistência Social, os novos rumos da política social têm 
importância decisiva, tendo em vista que seu público é fortemente dependente de 
serviços e ofertas públicas. Mais especificamente, convém lembrar que o público da 
assistência social padece das mais diversas situações de vulnerabilidade, destacando-se 
a insuficiência de renda, para a qual as (des)proteções previdenciária e trabalhista são 
determinantes. Com maior restrição da proteção previdenciária e trabalhista daqueles 
trabalhadores mais precarizados, projeta-se uma ampliação da vulnerabilidade 
tanto das famílias com idosos quanto daquelas que dependem exclusivamente 
dos rendimentos do trabalho para a sobrevivência. Espera-se, portanto, impacto 
expressivo tanto no aumento da demanda por benefícios assistenciais de garantia 
de renda como sobre todo o conjunto de serviços ofertados pelo Sistema Único 
de Assistência Social (Suas).

Um período de tão intensas transformações no escopo protetivo da assistência 
social lança luz sobre o papel das instâncias intergestores e de participação social, 

1. Os autores agradecem a leitura cuidadosa e os valiosos comentários de Maria Luiza Rizzotti. Todavia, a responsabilidade 
por eventuais erros ou omissões é exclusivamente dos autores.
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considerando o arranjo federativo e participativo no qual se inscreve a Política de 
Assistência Social. A forma de condução tanto da reforma em programas existentes 
quanto da nova estratégia voltada à primeira infância sugere ainda um deslocamento 
da própria institucionalidade que sustenta a Política de Assistência Social no seu 
arranjo republicano, federativo e participativo.

Se mudanças no conjunto das políticas sociais repercutem sobre a demanda 
pela proteção socioassistencial, a capacidade de resposta da assistência social 
também se modifica face a alterações recentes na própria configuração desta política.  
O novo contexto trouxe também novas regras para os benefícios assistenciais: o 
Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A preocupação com 
a inclusão de possíveis elegíveis ainda não beneficiados, até então prioritária na 
gestão desses benefícios, cedeu lugar ao maior rigor na concessão e manutenção 
destes benefícios, como se depreende das propostas de mudanças e dos discursos 
oficiais relativos aos dois programas. Tanto as medidas anunciadas quanto aquelas 
em debate sinalizam uma potencial redução no público beneficiado.

Com relação ao Programa Bolsa Família (PBF), a nova gestão começa a 
acenar uma inflexão na sua concepção. Medidas administrativas recém-adotadas 
e as declarações oficiais sugerem um deslocamento da ênfase dada à correção de 
erros de exclusão (com mobilização da estratégia de busca ativa) para a correção 
de erros de inclusão (identificação de irregularidades). Além disso, a imperiosidade 
de portas de saída do programa ganha destaque no discurso e na elaboração de 
novas estratégias. Embora anteriormente houvesse ações complementares visando 
à inclusão produtiva ou a melhor inserção laboral dos beneficiários, a nova gestão 
aponta uma inflexão significativa na concepção do programa, que até então primava 
pela garantia de renda básica às famílias em situação de pobreza na perspectiva de 
superação da pobreza intergeracional.

Outro importante componente da Política de Assistência Social no campo 
da garantia de renda – o BPC – também foi objeto de propostas de mudança. 
Em 2016, reformas administrativas se somaram a propostas de alterações no 
benefício no bojo da reforma previdenciária enviada ao Congresso Nacional.  
A reforma administrativa realizada por meio do Decreto no 8.805/2016 e da 
Portaria Interministerial no 2/2016 ampliou a responsabilização do usuário nos 
processos administrativos referentes à concessão e manutenção do benefício, bem 
como anunciou um maior rigor no seu processo de revisão. No mesmo sentido 
restritivo da reforma administrativa, seguiu a proposta do Executivo de alteração 
no BPC no âmbito da reforma previdenciária (PEC no 287/2016). Esta propôs 
duas alterações no BPC: i) aumento para a idade mínima de acesso de 65 anos para 
70 anos; e ii) desvinculação do valor do benefício assistencial do salário mínimo 
(SM), de modo a permitir sua futura redução. 
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No campo dos serviços, o capítulo sinaliza a continuidade das principais ações 
desenvolvidas na proteção social básica e especial, mas destaca, em particular, o 
lançamento de um novo programa voltado para a primeira infância: Criança Feliz. 
Não obstante a complexidade do tema primeira infância, a estratégia está centrada 
na realização de visitas domiciliares a famílias com crianças na primeira infância 
em situação de vulnerabilidade social. Desde o seu lançamento, o Criança Feliz 
suscita incertezas nos principais atores envolvidos na Política de Assistência Social, 
não só pela sua forma de concepção e lançamento ser estranha à institucionalidade 
construída nesta política, mas também por sua eventual inadequação em relação 
aos objetivos protetivos consolidados da área na última década. Considerando a 
existência de outras ações na política direcionadas ao acompanhamento familiar 
(por exemplo, Proteção e Atendimento Integral à Família – Paif ), incertezas se 
colocam sobre a novidade da estratégia e principalmente quanto à sua relação com 
outros serviços desenvolvidos no Suas.

Por fim, é analisada a execução orçamentária do Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS), no período entre 2014 e 2016, sinalizando que a Política de 
Assistência Social sofreu perdas importantes, e estas poderão ser ainda maiores 
diante do novo teto de gastos estabelecido pela EC no 95/2016, como aponta o 
orçamento de 2017.

Dessa forma, este capítulo busca analisar e refletir sobre essas mudanças e 
seu significado para a natureza da Política de Assistência Social, bem como sua 
inserção no sistema de proteção social brasileiro.

2  FINANCIAMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM TEMPOS  
DE AUSTERIDADE FISCAL2

Uma das alterações mais significativas para a Política de Assistência Social no 
último ano foi a promulgação da EC no 95/2016, que instituiu um Novo Regime 
Fiscal no âmbito da União para as próximas duas décadas.3 A medida limitou os 
gastos públicos a partir de 2017, fixou limites individualizados para as despesas 
primárias4 de cada um dos três Poderes, do Ministério Público da União (MPU) e 
da Defensoria Pública da União (DPU), que vigorará por vinte anos. A partir de 
2017, cada um dos limites equivalerá à despesa primária paga5 em 2016, corrigida 

2. Esta seção se baseia na nota técnica O novo regime fiscal e suas implicações para a política de assistência social no 
Brasil, elaborada por pesquisadoras do Ipea. 
3. A proposta de criação do novo regime fiscal encaminhada pelo Executivo ao Congresso Nacional tramitou na Câmara 
como PEC no 241 e, no Senado, como PEC no 55. O texto foi promulgado como EC no 95 pelo Congresso, em 15 de 
dezembro de 2016.
4. As despesas primárias do Poder Executivo correspondem aos gastos com previdência social, saúde, educação, assistência 
social, cultura, saneamento, desenvolvimento agrário, habitação, ciência e tecnologia, infraestrutura, dentre outros.
5. Incluídos os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário.
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anualmente pela inflação oficial6 até 2036. Em suma, sob o Novo Regime Fiscal, 
os gastos públicos totais da União serão reajustados com base na inflação do ano 
anterior, o que significa, na prática, o congelamento da despesa primária nos 
patamares de 2016 pelos próximos vinte anos, com possibilidade de algum tipo 
de revisão apenas passados dez anos, mediante Lei Complementar.

O NRF vem, portanto, implementar em ritmo acelerado uma agenda de 
austeridade fiscal visivelmente incompatível com a manutenção do adensamento 
da proteção socioassistencial galgado na última década. Em uma decisão deliberada 
de enfrentar os níveis inconcebíveis de pobreza e desigualdade vivenciados no 
Brasil, presenciou-se, na última década, um crescimento real com gastos na área 
assistencial de 165% entre 2005 e 2015,7 refletindo a expansão do número de 
famílias atendidas pelo PBF,8 o aumento dos beneficiários do BPC9 associada à 
política de valorização do salário mínimo, e à capilaridade alcançada nos últimos 
anos com os serviços socioassistenciais. Ou seja, o compromisso assumido pelo 
governo com a Política de Assistência Social propiciou uma trajetória de avanços 
protetivos, tanto no campo da garantia de renda como na oferta de serviços, com 
efeitos vultosos na promoção da cidadania inclusiva e na redução da pobreza  
e desigualdade.10

Sob o Novo Regime Fiscal, pelo menos por dez anos, não só será insustentável 
a manutenção do enfrentamento dos atuais níveis de pobreza e desigualdade 
como também dificilmente se poderá responder adequadamente às demandas 
sociais resultantes de possíveis alterações socioeconômicas, como envelhecimento 
populacional11 ou aumento das necessidades da população diante de um quadro 
econômico recessivo prolongado. Assim, o crescimento de determinadas despesas 
do Poder Executivo acima da inflação, como as previdenciárias,12 só poderão 
ocorrer desde que os gastos em outras políticas compensem este crescimento, que 
terão de ser reajustados a taxas inferiores a da inflação, de forma que o limite seja 
cumprido. Como as reduções em termos reais não poderão ocorrer nas despesas 

6. A PEC no 55/2016 definiu que, em 2017, os limites deverão corresponder às despesas primárias pagas em 2016 
corrigidos em 7,2%. Para os anos seguintes, será utilizada, para a correção do teto, a variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
7. Informações da despesa liquidada do MDS, extraídas do Siga Brasil.
8. A quantidade de famílias atendidas pelo PBF aumentou de 8,9 milhões em 2005 para 13,9 milhões em 2015.
9. O número de beneficiários do BPC aumentou em 86% entre 2005 e 2015, passando de 2,2 milhões para 4,2 milhões.
10. Rocha (2012) mostra que, de forma conjunta, BPC e PBF contribuíram para 18% da queda do Gini no período 
1997-2009. Hoffman (2006) revela que 30% da redução da proporção de pobres (H), 51% da redução do índice de 
pobreza de Sen e 62% da redução do índice Foster-Greer-Thorbecke (FGT) estão relacionados com a expansão das 
transferências entre 2003 e 2004. Hoffman (2013) corrobora, mostrando que o BPC e o PBF contribuíram de 15% 
a 20% com a redução da desigualdade, de 2001 a 2011, considerando os índices de Gini, de Mehran e de Piesch.
11. De acordo com as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população irá aumentar 10% 
em vinte anos. Neste mesmo período, a população idosa irá duplicar, saindo de um patamar de 8% da população total 
para corresponder a 16% da população.
12. As despesas previdenciárias, mesmo com reformas duras, tenderão a elevar sua participação do produto interno 
bruto (PIB). Isto significaria que as despesas irão crescer acima da inflação.
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com saúde e educação,13 o ajuste das despesas do Poder Executivo, por exemplo, 
deverá ser realizado em outras áreas, como assistência, cultura, habitação, transporte, 
desenvolvimento rural, dentre outros. 

Além disso, essa proposta retira a decisão alocativa do gasto da esfera da 
política, “ao estabelecer um indexador econômico que não possui qualquer relação 
com capacidade de arrecadação (receita) ou com as demandas por bens e serviços 
públicos (despesa), variáveis centrais da função alocativa de qualquer governo” 
(Vazquez, 2016, p. 1). Subtrai, portanto, do Poder Executivo, do Congresso e 
da sociedade a possibilidade de moldar o tamanho do orçamento, impondo um 
regime de austeridade fiscal para o país por vinte anos, que atravessará diversos 
mandatos presidenciais e do Congresso. 

É importante ressaltar que medidas de austeridade como esta não encon-
tram paralelo com as vigentes em nações desenvolvidas. Segundo o documento 
Austeridade e retrocesso (Fórum 21 et al., 2016, p. 9), “desde 2011, membros da 
União Europeia estabeleceram um limite de crescimento da despesa associado 
à taxa de crescimento de longo prazo do PIB, e não em crescimento real nulo”.  
Este estudo aponta também que na maior parte dos países, a estrutura de prestação 
de serviços públicos encontra-se bem mais consolidada que a do Brasil, onde as 
carências sociais são maiores e a infraestrutura para atendê-las mais precárias. 

Entendendo o risco que a instituição do NRF representa para a manutenção 
das políticas públicas, cabe refletir quais constrangimentos serão impostos à área 
da assistência social. De acordo com Paiva et al. (2016), com o teto imposto pelo 
NRF, estima-se que nas próximas duas décadas a assistência social incorrerá em 
uma perda orçamentária da ordem de R$ 868 bilhões. Assim, ao final dos vinte 
anos, a Política de Assistência Social contaria com menos da metade dos recursos 
que seriam necessários para garantir a manutenção das ofertas nos padrões atuais. 

É possível traçar hipóteses de como esses constrangimentos afetariam as 
políticas assistenciais, ou até mesmo as demais políticas. Pensando que a adequação 
das despesas com políticas assistenciais ao “teto do MDS” se daria apenas no âmbito 
desta política, pode-se prever a deterioração dos gastos discricionários, como os 
serviços socioassistenciais, segurança alimentar ou até mesmo o Bolsa Família, em 
função da pressão ocasionada pelas despesas obrigatórias, como o BPC. Em uma 
segunda hipótese, a deterioração começaria pelo BPC, mediante reformas que 
seriam impostas, tais como elevação da idade mínima e desvinculação do valor do 
benefício em relação ao salário mínimo. 

13. As despesas com saúde e educação estarão protegidas dessa nova dinâmica de reajuste dos gastos primários, uma 
vez que seus gastos não poderão ter crescimento abaixo da inflação. A PEC no 55/2016, apesar de ter desvinculado as 
aplicações mínimas destas políticas em relação às respectivas receitas vinculadas, manteve o conceito de aplicações 
mínimas, que agora corresponderão aos gastos de 2017 corrigidos pela inflação.
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Segundo Paiva et al. (2016),14 mesmo com uma reforma no BPC,15 as despesas 
estimadas para a área assistencial continuariam crescendo acima da inflação, 
chegando, em 2036, a uma perda de 31% do que seria necessário para manter os 
gastos com políticas assistenciais nos moldes atuais. Para a autora, seria possível 
supor que, caso a política assistencial fosse eleita prioridade nos anos vindouros, 
as perdas antes calculadas implicariam reduções nas demais políticas públicas para 
que se cumpra o teto da despesa primária. Ou seja, além do retrocesso das políticas 
assistenciais, poderá ocorrer um acirramento da disputa política por recursos entre 
as diversas áreas do Poder Executivo. 

O contexto permite concluir que prováveis pioras nos indicadores sociais 
(pobreza, extrema pobreza, desigualdade, desemprego, violência etc.), algo comum 
em momentos de crise econômica como a que o país enfrenta, provavelmente não 
encontrarão respostas na Política de Assistência Social. Além disso, a demanda 
por expansões e consolidação da rede de ofertas dos serviços socioassistenciais será 
desconsiderada, ainda que se saibam os problemas de estruturação e qualidade 
do Suas em função de seu subfinanciamento. Ademais, o franco processo de 
envelhecimento populacional tensionará o Estado na provisão de proteção aos 
idosos, tanto no campo da garantia de renda, bem como na oferta de serviços de 
cuidados voltados para este público que hoje é ainda incipiente. 

Importante ressaltar o que apontam Orair, Siqueira e Gobetti (2016):  
os multiplicadores fiscais associados aos investimentos, benefícios sociais e 
despesas de pessoal são significativos e expressivamente maiores do que a unidade  
(respectivamente, 1,68; 1,51 e 1,33) durante as recessões, o que revela a importância 
de manutenção dessas políticas durante as crises.

Os elementos supracitados denotam crenças de que a EC no 95 ancora-se 
em uma perspectiva de desenvolvimento que menospreza o papel proeminente 
dos investimentos públicos em educação, saúde, assistência social e cultura no 
progresso do país, ficando a margem da concepção de despesas sociais como 
um investimento com potencial de dinamizar a economia e seu próprio finan-
ciamento (Paiva et al., 2016). 

Cabe mencionar a forte reação de colegiados de gestores municipais das 
políticas de saúde, educação e assistência frente à agenda de austeridade fiscal, 
ainda no momento de debates prévio à aprovação da proposta de congelamento 
dos gastos. A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o 
Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e o 

14. Slides da apresentação na Reunião Descentralizada e Ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 
realizada em Belém, em 22 de novembro de 2016. 
15. A reforma considerada nessa simulação foi a elevação da idade mínima para concessão do BPC de 65 para 70 
anos a partir de 2018 e a desvinculação do valor do BPC ao SM, passando este a ser reajustado de acordo com a 
inflação a partir de 2018.
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Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) emitiram nota 
conjunta manifestando-se contrariamente ao projeto (PEC no 241). As entidades 
representativas de gestores municipais alegaram que esta mudança causaria impactos 
negativos para as áreas da educação, saúde e assistência social, principalmente no 
âmbito municipal em que já faltam recursos. O Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS) também se mostrou contrário à PEC do teto dos gastos, porque 
segundo sua concepção os impactos serão desastrosos para as políticas de assistência 
social, saúde, previdência e educação.

As estimativas de impactos do Novo Regime Fiscal para as políticas públicas 
sinalizam um retrocesso no adensamento da proteção social. Para a assistência 
social, que não conta com vinculação orçamentária, exceção do BPC devido ao 
imperativo constitucional, os riscos são de desconstrução do Suas e fragilização 
no atendimento e escopo galgado pela política na última década. Se o caminho 
até aqui trilhado possibilitou a concretização da assistência enquanto direito, 
a guinada de concepção política vivenciada a partir de 2016 pode colocar em 
xeque a institucionalidade da assistência e os avanços conquistados em termos da 
promoção da cidadania.

3 INSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Durante o ano de 2016 foram realizadas significativas alterações na estrutura do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Em maio, 
com a mudança na condução do governo federal em função do impedimento da 
presidente Dilma Rousseff, o ministério passou por uma importante modificação 
em sua estrutura, por meio da Medida Provisória (MP) no 726. Foram incorporados 
ao MDS o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e atribuições do extinto 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

A incorporação do MDS ao INSS decorreu da extinção do Ministério da 
Previdência Social (MPS), e divisão de suas prerrogativas entre o MDS e o Ministério 
da Fazenda. Assim, em uma mudança de grande envergadura, a política pública de 
previdência social passou a estar sob a responsabilidade de duas pastas ministeriais. 
Para o Ministério da Fazenda, migraram as funções estratégicas e decisórias, vinculadas 
à formulação e gestão da política (incluindo o Conselho de Recursos da Previdência 
Social, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – Dataprev, 
e o Conselho Nacional de Previdência Social), enquanto o MDS ficou responsável 
pelo INSS, organismo operador dos benefícios previdenciários. A alteração sinaliza 
para o enfraquecimento da previdência social como política da seguridade social. 
A integração do INSS ao MDS não parece representar uma suavização desta 
tendência, mas sim seu aprofundamento. O INSS muito dificilmente poderia ser 
integrado à estrutura de governança do MDS que, no campo das políticas sociais 
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brasileiras, representa função de coordenação e implementação das ações referentes 
ao combate à pobreza e ao enfrentamento de vulnerabilidades sociais. 

Da mesma forma que no caso do MPS, a extinção do MDA foi acompanhada 
de protestos realizados por atores ligados à reforma agrária. Isto provavelmente 
explica porque alguns dias depois da edição da MP no 726, o governo federal emitiu 
o Decreto no 8.780, de 27 de maio de 2016, mediante o qual as atribuições relativas 
ao extinto MDA foram migradas para a Casa Civil da Presidência da República,16 
pasta tradicionalmente avessa a qualquer atribuição de implementação de ações ou 
políticas públicas.17 Embora na prática o ministério tenha rapidamente perdido a 
atribuição em relação à política agrária, esta permaneceu na sua nova denominação 
no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). Posteriormente, o 
ministério voltou a ser designado como Ministério do Desenvolvimento Social.18

Antes mesmo que as alterações iniciais na estrutura ministerial fossem publi-
cadas, seus rumores foram repudiados tanto pelo Fórum de Secretários Estaduais 
de Assistência Social (Fonseas) quanto pelo Colegiado de Gestores Municipais da 
Assistência Social (Congemas) por ocasião da 147a reunião da Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT), realizada em 11 de maio de 2016, um dia antes da edição da 
MP no 726/2016. Convém sublinhar que a proposta de alteração não foi recebida 
com entusiasmo em nenhuma das instâncias deliberativas da política de assistência 
por sinalizar, em certa medida, uma guinada na prioridade e vigor galgados pela 
área assistencial. 

Em 2016, compareceram também algumas dificuldades institucionais para 
efetivação do pacto federativo e da participação social no âmbito do Sistema Único 
de Assistência Social. Chamaram a atenção: a instituição do novo plano decenal e 
o processo deliberativo no âmbito das instâncias federativa e participativa.

O plano decenal da Política de Assistência Social para o período 2016-2026, 
denominado Proteção social para todos(as) os(as) brasileiros(as), foi aprovado por meio 
da Resolução CNAS no 7, de 18 de maio de 2016. Sua finalidade é orientar a ação 
pública nos três níveis de governo, fixando prioridades comuns, subsidiando os entes 
federados no processo de elaboração dos seus respectivos planos, além de orientar 
os pactos de aprimoramento da gestão do Suas. A elaboração do plano decenal 
foi fruto de discussão realizada em todo o país durante o processo conferencial de 
2015, bem como do aprofundamento dos conteúdos em debates realizados com 
os gestores municipais, do Distrito Federal e estaduais, nos encontros regionais 
do Congemas, e na 147a reunião da Comissão Intergestores Tripartite. O plano 

16. Sobre esse tema, ver capítulo sobre Desenvolvimento rural desta publicação.
17. A Casa Civil da Presidência da República tem como função o assessoramento ao presidente da República na 
coordenação das ações de governo.
18. Medida Provisória no 782, de 31 maio de 2017. Por este motivo, ao longo de todo o restante do capítulo, iremos 
nos referir a este ministério como MDS. 
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decenal foi apresentado na 243a reunião do CNAS, ocorrida em maio de 2016, 
primeira reunião após o impedimento da presidente Dilma Rousseff. O plano foi 
aprovado, ainda que o novo ministro tenha, sem sucesso, solicitado o adiamento 
da sua apreciação, tendo em vista a necessidade de que a nova equipe do governo 
se apropriasse da discussão prévia. Por se tratar de um plano de Estado, construído 
paulatinamente e de forma democrática, os conselheiros do CNAS não julgaram 
procedente o pedido do ministro Osmar Terra, alegando também a possibilidade 
prevista de revisão do plano. O contexto político incerto e o constrangimento 
do gasto social federal determinado pelo Novo Regime Fiscal, no entanto, gera 
preocupações em relação à factibilidade de cumprimento das metas do Plano 
Decenal da Assistência Social.

 O ano de 2016 também foi marcado pela tentativa de enfraquecimento das 
instâncias deliberativas, com destaque para o processo de pactuação das alterações 
do regulamento do BPC (Decreto no 8.805/2016) e da criação do Programa 
Criança Feliz. Cabe lembrar que, segundo a Norma Operacional Básica (NOB) 
2012, os órgãos responsáveis pela efetivação do pacto federativo no Suas são as 
comissões intergestores – CIT, formada por representantes dos três níveis de 
governo, e Comissão Intergestores Bipartite (CIB), integrada por representantes do 
Estado e respectivos municípios – as quais atuam como instâncias de negociação 
e pactuação quanto aos aspectos operacionais da política. O Conselho Nacional 
de Assistência Social e seus equivalentes, no âmbito dos demais entes federativos, 
funcionam como instâncias colegiadas de deliberação do Suas, compostas por 
representação paritária do governo e da sociedade civil. A institucionalidade da 
Política de Assistência Social em nível nacional prevê que sua formulação passe pela 
pactuação federativa – propiciada pelas comissões intergestores – e por um processo 
deliberativo imbuído da participação social – via conselhos. Dessa forma, o Suas 
abriga espaços estratégicos para a construção de uma política pública nacional, 
espraiada em todas as Unidades da Federação (UFs), em padrões de uniformidade 
e qualidade similares e progressivamente aperfeiçoados. 

A publicação do Decreto no 8.805,19 de 7 de julho de 2016, que regulamentou 
o BPC, ocorreu antes que este fosse discutido pela CIT e pelo CNAS, o que levou 
ao crescente tensionamento em ambas as instâncias nos últimos meses de 2016. 
Por essa razão, o Congemas pediu ao MDS, em nota de repúdio,20 a anulação 
desse decreto. Diante do impasse, a solução pactuada foi a criação de Câmara 
Técnica na 149a reunião da CIT,21 com a finalidade de propor alterações na redação 
do decreto do BPC e apoiar uma regulamentação mais consensual. Entretanto,  

19. O conteúdo do Decreto no 8.805/2016 será abordado na seção mais à frente, que trata sobre o BPC.
20. Nota de Repúdio ao Decreto no 8.805, de 7 de julho de 2016, assinada pela Diretoria do Congemas, em 11 de julho 
de 2016. Disponível em: <https://goo.gl/ax8sBm>. 
21. Por meio da Resolução no 3, de 3 de agosto de 2016.
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a redação original do decreto foi mantida. Como não houve espaço para alterações, 
a CIT solicitou postergação da data de entrada em vigor da normativa para que 
os municípios se preparassem para as mudanças na operacionalização do BPC, o 
que tampouco foi acolhido.

A publicação do decreto do BPC sem apreciação prévia das instâncias do Suas 
também foi rechaçada pelo CNAS, que chegou a publicar a Resolução no 15, de 
23 de agosto de 2016, com o objetivo de “recomendar que todas as propostas de 
criação e implantação e/ou alteração de serviços, programas, projetos e benefícios 
da Política de Assistência Social sejam apreciados e aprovados pelos Conselhos de 
Assistência Social em suas respectivas esferas”. Em outras palavras, a publicação desta 
resolução significou um clamor pelo respeito ao papel do conselho de assistência 
social na construção da política. As críticas endereçadas ao decreto acolhiam, além 
do desrespeito às instâncias de deliberação, preocupações com seu conteúdo, que 
será tratado na seção 4.2 deste capítulo. Com base nesses elementos, foi solicitado, 
veementemente, pelos conselheiros do CNAS a revogação do Decreto no 8.805/2016, 
para então se construir uma nova regulamentação do BPC de forma democrática 
e coerente com a institucionalidade operada na Política de Assistência Social. 
Solicitação desconsiderada pelo governo federal.

Uma vez em vigor o Decreto no 8.805, em novembro de 2016, os tensiona-
mentos na CIT se mantiveram, nessa feita, em relação à publicação da Portaria 
Interministerial22 no 2, de 7 de novembro de 2016, que regulamentou a forma 
de requerimento do benefício, critérios de revisão, bem como os procedimentos 
necessários para a inclusão dos beneficiários BPC no Cadastro Único (CadÚnico). 
Por ocasião da 151a reunião da CIT, o Congemas mostrou insatisfação com o 
lançamento dessa portaria, alegando a continuidade do atropelo das instâncias de 
deliberação, e desconsideração do governo federal dos questionamentos da CIT 
frente à temática do BPC.

O BPC não foi o único ponto de confronto nos espaços de construção da 
política assistencial, em 2016. Outro ponto de tensionamento foi a criação do 
Programa Criança Feliz.23 Embora a ideia do programa tenha sido ventilada antes 
da publicação do decreto que o instituiu – Decreto no 8.869, de 5 de outubro 
de 2016, as instâncias de deliberação da política de assistência (CIT e CNAS) 
receberam com incômodo o programa, dado que sua construção inicial não se deu 
nesses espaços, sendo sua minuta pensada de forma unilateral pelo governo federal. 

Um dos temas discutidos no momento de apresentação da ideia do Criança 
Feliz foi a pertinência de colocá-lo sob comando da Política de Assistência Social, 
tendo em vista a dimensão intersetorial das suas ações, que devem ser fortemente 

22. Assinada pelos ministros do Desenvolvimento Social; da Fazenda; e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
23. A discussão com mais profundidade em torno desse programa será realizada na seção 4.4 deste capítulo.
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articuladas com as políticas de saúde e educação. Tentando suavizar esses questiona-
mentos e outros referentes à postura do governo federal em relação às ações na área 
da assistência social, foi instituída uma câmara técnica para o Programa Criança Feliz 
na 149a reunião da CIT. A proposta elaborada pela câmara técnica, e apresentada 
na 150a reunião da CIT, favoreceu amplo debate naquela instância, com destaque 
para a concepção norteadora do programa, a aparente sobreposição aos serviços já 
instituídos e tipificados no âmbito da assistência, além do questionamento sobre 
a origem dos recursos para o novo programa considerando o cenário de restrição 
fiscal. O debate sinalizava a resistência à pactuação do programa, dada a tentativa de 
enfraquecimento institucional, as responsabilidades difusas para os entes subnacionais 
e pouca novidade do programa em relação às ações desenvolvidas no âmbito da 
assistência social. Mas a pactuação foi concluída, permitindo à CIT influenciar 
na construção da proposta do programa, que aparentemente seria implementado 
pelo governo federal mesmo que a CIT adotasse posição contrária.24 Uma vez 
pactuado, com resistências, na CIT, o CNAS, por sua vez, publicou a posteriori a 
Resolução no 19, de 24 de novembro de 2016, que instituiu o Programa Primeira 
Infância no Suas de modo a acomodar as ações do Criança Feliz na Política de 
Assistência Social. 

Embora os tensionamentos apontados anteriormente tenham representado 
dificuldades institucionais para efetivação do pacto federativo e da participação 
social no Suas, o mesmo não pode ser dito em relação à discussão das metas de 
cofinanciamento dos benefícios eventuais. A CIT, em especial, mostrou-se efetiva 
enquanto espaço de negociação federativa por ocasião deste acalorado debate, 
que se deu no contexto de discussão, do Pacto de Aprimoramento dos Estados 
para 2016-2019. O assunto não conseguiu ser pactuado em 2016 tendo em vista 
oposição do Congemas quanto à falta de cofinanciamento dos benefícios eventuais 
por parte dos estados. Para o Congemas, embora seja obrigatório, os estados se 
abstêm de cofinanciar os benefícios eventuais desde o seu estabelecimento na Lei 
Orgânica de Assistência Social (Loas). O tema voltou à CIT em fevereiro de 2017 
quando, finalmente, estados e municípios pactuaram as metas para expansão do 
cofinanciamento estadual aos benefícios eventuais. Ao final, a meta pactuada foi 
um pouco mais robusta do que a inicialmente apresentada pelo Fonseas, mas não 
atendeu às críticas do Congemas sobre o fraco compromisso do Fonseas com o 
cofinanciamento do Suas. Nessa pactuação, o Congemas ressaltou ainda a desigual-
dade de tratamento entre estados e municípios no que se refere ao descumprimento 
das metas. Como para os municípios, o não cumprimento do pacto implica 
sanções e planos de providências, o Congemas solicitou igualdade no tratamento.  

24. O Decreto no 8.869, de 5 de outubro de 2016, foi publicado antes da Pactuação do assunto na CIT, o que ocorreu 
apenas na 150a reunião, em 21 de outubro de 2016. Nessa ocasião, foram publicadas duas resoluções sobre o tema: 
Resolução no 4, que pactua as ações do Programa Criança Feliz no Suas, e Resolução no 5, que pactua critérios de 
partilha para o financiamento federal das ações do Programa Criança Feliz no Suas para os exercícios de 2016 e 2017.
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Em resposta, observou-se a inclusão no teor da resolução pactuada de que, em caso 
de descumprimento da meta no prazo previsto, os estados serão objeto de plano 
de providência e de plano de apoio do governo federal. 

Cabe ressaltar que tentativas de enfraquecimento das instâncias de delibe-
ração podem conduzir a uma fragilização da assistência social enquanto política 
pública provedora de direito, com risco de recuos na construção e consolidação do 
ainda jovem Suas. Sinalização do enfraquecimento da assistência social enquanto 
direito ainda pode ser notada na ênfase dada na participação das primeiras damas 
no lançamento do Criança Feliz. O retorno à mobilização da boa vontade e do 
voluntarismo, assim como ao discurso da ajuda aos pobres, voltou a emergir e a se 
apresentar como alternativa à fala da afirmação do direito à assistência.

4  ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA E DOS PROGRAMAS: SERVIÇOS, 
BENEFÍCIOS E PROGRAMAS

4.1 Desenvolvimento do Programa Bolsa Família 

Após as inovações implementadas no Programa Bolsa Família no âmbito do Plano 
Brasil Sem Miséria (2011-2014), o ano de 2015 foi marcado pela manutenção 
do andamento do programa, mas por uma acalorada discussão na Comissão de 
Orçamento da Câmara dos Deputados sobre o orçamento que estaria disponível 
ao Bolsa Família em 2016. Como a proposta orçamentária para 2016 enviada pelo 
Executivo à Câmara dos Deputados apresentava deficit de R$ 30,5 bilhões, o relator 
da Comissão de Orçamento propôs diversas vezes, e publicamente, a supressão 
de R$ 10 bilhões do orçamento do Bolsa Família. Segundo o relator, o programa 
teria níveis de desvios e fraudes que possibilitariam esse corte sem prejudicar as 
famílias que, de fato, teriam direito a ele. 

À época, o então MDS apresentou simulação dessa proposta de corte na 
Comissão de Seguridade Social. Partindo do pressuposto que o corte seria aplicado 
retirando-se do programa as famílias menos pobres, a simulação identificou que a 
supressão de R$ 10 bilhões do orçamento do programa implicaria o desligamento 
de 6.681.172, das quais 2.518.300 entrariam na extrema pobreza. Cientes dessa 
informação, a Comissão de Seguridade Social aprovou, por unanimidade, moção de 
repúdio à proposta do relator do orçamento no dia 2 de dezembro de 2015. Frente 
à pressão, a proposta de orçamento para 2016 deixou a Comissão de Orçamento 
com a previsão da totalidade dos recursos necessários à manutenção do Bolsa 
Família e à aplicação de algum reajuste no valor dos benefícios ao longo de 2016, 
totalizando R$ 28,1 bilhões. Desse modo, no PPA 2016-2019, a cobertura do 
programa manteve a meta de atendimento em 13,8 milhões de famílias.

O ano de 2016 se iniciou com as incertezas políticas decorrentes do processo 
de impedimento da presidente Dilma Rousseff e com mudanças de enfoque e 
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prioridades a partir da gestão interina de Michel Temer e de sua confirmação como 
presidente do Brasil.

No final do período da gestão Dilma, em 5 de maio de 2016, foi publicado 
o Decreto no 8.747, que atribuiu aos ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e ao MPOG a competência de majorar os valores dos 
benefícios e os valores referenciais para a caracterização da situação de pobreza 
ou extrema pobreza referentes ao Programa Bolsa Família. Os valores deveriam 
ser estabelecidos observando-se os seguintes limites: R$ 82 e R$ 164 para as 
linhas de extrema pobreza e de pobreza, respectivamente; R$ 82 para o benefício 
básico; R$ 38 para o benefício variável (até o limite de R$ 190 por família) e  
R$ 45 para o benefício variável jovem (até R$ 90 por família). A prática de editar 
decreto atribuindo competência ministerial para o estabelecimento do reajuste dos 
benefícios foi inédita na trajetória do Bolsa Família: até então, todos os reajustes 
ocorridos no Bolsa Família foram estabelecidos diretamente por decreto presiden-
cial. Possivelmente, o ato esteve relacionado à própria instabilidade do contexto 
e à insegurança de edição de medidas de aumento dos gastos pela presidenta da 
República – ainda que, como mencionado, o recurso necessário ao reajuste já 
estivesse disponível ao MDS.

Tendo em vista a abertura do processo de impeachment e o afastamento da 
presidente Dilma, em 12 de maio, o reajuste não foi implementado. Na condição 
de presidente interino, Michel Temer assinou, em junho de 2016, o Decreto  
no 8.794 versando sobre o reajuste do programa, que aplicou um percentual de 
reajuste de 12,5% – um aumento superior ao autorizado pela presidente Dilma no 
mês anterior, procurando sinalizar que a área social permaneceria como prioridade.25 

Os valores que passaram efetivamente a vigorar a partir da folha de julho 
de 2016 foram: R$ 85 e R$ 170 para as linhas de extrema pobreza e de pobreza, 
respectivamente; R$ 85 para o benefício básico; R$ 39 para o benefício variável (até 
o limite de R$ 195 por família) e R$ 46 para o benefício variável jovem (até R$ 92 
por família). Tais benefícios passaram a atingir o máximo de R$ 372 por família. 
O valor do Benefício para Superação da Extrema Pobreza (BSP)26 continuou sendo 
calculado após a atribuição dos demais benefícios do Bolsa Família para as famílias 
que não tenham ainda atingido a renda per capita definida para a linha de extrema 
pobreza, de modo a elevar a renda da família até esse patamar mínimo. Com isso, 
o benefício médio do Bolsa Família elevou-se de R$ 162,07 para R$ 182,44. 

25. “Na hora do ajuste, de cortar e cortar, a área social está preservada. Tanto que deu aumento de 12,5%. A presidente 
afastada Dilma, por exemplo, prometeu aumento de 9%, mas não cumpriu”. Disponível em: <https://goo.gl/JVdMd9>. 
Acesso em: 24 out. 2016.
26. Esse benefício é concedido às famílias que, mesmo recebendo os benefícios financeiros do Bolsa Família, permaneçam 
em situação de pobreza extrema. O seu valor é calculado para que a renda familiar per capita alcance o valor definido 
para a linha de pobreza extrema.
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A nova gestão do MDS, iniciada em 12 de maio, adotou forte ênfase na 
identificação de irregularidades, afirmando a necessidade de maior eficiência 
para que o Programa Bolsa Família atenda “realmente a quem precisa”, segundo 
entrevistas do ministro Osmar Terra. Em junho de 2016, com a Portaria MDS  
no 68, foi criado o Grupo de Trabalho Interinstitucional, com o objetivo de 
sugerir melhorias nas rotinas de verificação de inconsistências das bases de dados 
do MDS. Basicamente, o grupo se dedicou a ampliar e acelerar procedimentos 
de cruzamentos do Cadastro Único e da folha de pagamentos do Bolsa Família 
com outros registros administrativos do governo federal, com o objetivo de avaliar 
incorreções nas informações declaradas ao Cadastro Único. Em consequência do 
trabalho desse grupo, uma série desses cruzamentos de verificação de inconsistências 
no Cadastro Único, prevista para ocorrer em 2017, foi antecipada para 2016, assim 
como foi implementado o batimento prévio à habilitação de novos beneficiários, 
isto é, antes da entrada no programa. 

O aprimoramento da rotina de batimentos das bases do MDS com outros 
registros administrativos para a qualificação dos cadastros do MDS e, em especial, 
do Cadastro Único e da folha de pagamentos do Bolsa Família, fez parte de um 
esforço continuado de qualificação da gestão federal, que se iniciou em 2005 e foi 
anualmente aprimorado, em termos das bases de dados usadas para avaliação do 
Cadastro Único, da metodologia de batimento e das implicações para a manutenção 
dos benefícios das famílias. Cumpre, no entanto, que esse esforço seja responsável 
no sentido de identificar quais registros administrativos têm, de fato, qualidade 
para melhorar o Cadastro Único. A ausência da verificação prévia da consistência 
dos dados do registro administrativo usado como parâmetro para qualificação do 
Cadastro Único pode levar a conclusões precipitadas, desgastes na imagem do 
Bolsa Família e prejuízos para seus beneficiários. 

Nesse sentido, interessante notar que o discurso sobre a qualidade do Cadastro 
Único feito pela gestão atual parece questionar constantemente as potencialidades 
do instrumento, ainda que, conforme estudos como o de Barros et al. (2010), o nível 
de focalização do Bolsa Família esteja próximo ou melhor que os de programas de 
mesma natureza em outros países da América Latina. Como exemplo, a divulgação 
conjunta dos ministros Osmar Terra (MDS) e Gilmar Mendes (Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE) sobre a informação de que 16 mil beneficiários teriam doado  
R$ 16 milhões a campanhas eleitorais municipais foi feita em tom de “escândalo” 
de irregularidade no PBF, vocalizado mesmo antes de considerar a hipótese de 
erros de registro da base de doações eleitorais.27, 28 

27. A esse respeito, o título da matéria é bem sugestivo. Disponível em: <https://goo.gl/LZjyTw>. Acesso em: 24 out. 2016.
28. Um caso emblemático ocorrido após essa divulgação preliminar foi o da candidata à vereadora Maria Geni do 
Nascimento, do município de Santa Cruz da Baixa Verde (PE). O TSE divulgou, com ampla repercussão da mídia, que 
a candidata, beneficiária do Bolsa Família, havia recebido mais de R$ 75 milhões para sua campanha – o que logo se 
constatou ser erro não checado antes da divulgação à imprensa.
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Em 3 de novembro 2016, o MDS divulgou nota afirmando que 13 mil 
famílias beneficiárias do Bolsa Família teriam os benefícios bloqueados no mês de 
novembro, pois foram identificadas com doações eleitorais com valores incom-
patíveis com o rendimento declarado no Cadastro Único. As famílias tinham seis 
meses para comparecer à gestão municipal, munidas do comprovante de doação 
eleitoral, e contestar a informação. Caso a informação não fosse contestada ou a 
família não comparecesse, o benefício seria cancelado. A própria matéria divulgada 
no sítio eletrônico do ministério ponderava que havia indícios de que as pessoas 
beneficiárias identificadas como doadoras de campanhas eleitorais estivessem 
sendo vítimas do uso inapropriado do seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) por 
terceiros. Diante dessa suspeita, não é possível deixar de notar estranheza no fato 
de serem os beneficiários, e não os recebedores da doação, as pessoas chamadas a 
apresentarem seus comprovantes de doação, ainda que esses beneficiários tenham 
o pagamento bloqueado imediatamente, sem comunicação prévia.

Outro ponto reiteradamente mencionado no discurso recente do MDS é a 
necessidade de “oportunizar” a saída do programa. “As pessoas têm que ter renda 
e não pode ser objetivo de vida viver só do Bolsa Família e o que está acontecendo 
é isso”, afirmou o ministro em seu discurso de posse. Com esse objetivo, surge 
a proposta de estabelecer um “prêmio em dinheiro entregue pelo presidente da 
República” aos prefeitos que aumentarem o número de beneficiários “emancipados” 
do programa como resultado de estratégias de geração de emprego e renda e de 
microempreendedorismo.29 A ideia é reafirmada em artigo comemorativo do XIII 
Aniversário do Bolsa Família: “com premiação dos prefeitos que mais ajudarem a 
dar autonomia de renda às famílias de seu município”.30

As declarações da nova gestão apontam uma inflexão significativa na concepção 
do programa. O Bolsa Família foi implementado como uma estratégia de garantia 
de renda básica às famílias em situação de pobreza, permitindo maior segurança 
para o desenvolvimento social de seus membros, em uma perspectiva de superação 
da pobreza intergeracional. Os posicionamentos recentes, por sua vez, apontam 
para focalização e regras de permanência mais restritivas. Um sinal nesse sentido é 
a inversão da ênfase dada à correção de erros de exclusão (por meio da estratégia de 
busca ativa) para a correção de erros de inclusão (identificação de irregularidades, 
combate a fraudes).

Tanto o debate sobre redução do orçamento em quase um terço, ocorrido 
em 2015, quanto os posicionamentos expostos pelo ministro em 2016 apontam a 
necessidade clara de que os critérios para a fixação do público-alvo do programa, 
tal como a periodicidade e os critérios de reajuste das linhas de elegibilidade e 

29. Zero Hora, 30 de junho de 2016.
30. Correio Braziliense, 25 de outubro de 2016.
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dos valores dos benefícios sejam estabelecidos em lei, sem diminuição de pessoas 
atendidas pelo Bolsa Família no momento atual.31 Isso reduziria a discricionarie-
dade do Executivo federal, forneceria mais estabilidade ao programa e ampliaria 
a segurança da população beneficiária, que poderia passar a perceber o benefício 
mais como um componente constitutivo da proteção social do Estado brasileiro, 
do que um recurso cuja manutenção está vinculada à vontade do governo vigente.

A importância de manter o permanente processo de aprimoramento e fortale-
cimento do programa se dá tanto pelos significativos resultados apresentados para a 
redução da desigualdade e da pobreza, quanto para fazer frente aos desafios da atual 
situação econômica brasileira. Nesse contexto, cabe observar os próximos desdo-
bramentos, em particular a iminente publicação de novo decreto regulamentador 
do programa – em fase de aprovação e publicação pela Casa Civil. Outro ponto 
de especial atenção refere-se aos possíveis efeitos da EC no 95/2016 que limita os 
gastos públicos por vinte anos sobre a disponibilidade de recursos para financiar 
o programa, como problematizado anteriormente neste texto.

4.2 Perspectivas de mudanças para o Benefício de Prestação Continuada32

Nos últimos dois anos, o BPC tem sido objeto de amplas propostas de mudança, 
algumas já concretizadas, outras ainda em discussão. Na esfera administrativa, 
mudanças foram introduzidas por meio do Decreto no 8.805/2016,33 da Portaria 
Interministerial no 2/2016 e da Portaria Conjunta no 1/2017. Adicionalmente, a 
proposta de reforma da previdência encaminhada pelo Executivo ao Congresso 
Nacional em fins de 2016 também incluiu alterações na configuração do benefício.34 
Esta seção tem como objetivo apresentar e discutir essas novidades e seus possíveis 
impactos sobre a proteção efetivada pelo BPC.

31. No período de fechamento deste texto, mais uma ocorrência reforçou o argumento citado anteriormente. Tratou-se 
da tentativa do MDS de reduzir, em praticamente 1 milhão, o número de famílias atendidas pelo PBF na folha de 
pagamento de julho de 2017: <https://goo.gl/gUjb5g>. Muito possivelmente pela má repercussão midiática do fato, 
o MDS voltou atrás com a decisão no mês subsequente: <https://goo.gl/qA2qHr>. No fechamento desta edição, em 
setembro de 2017, a folha de pagamento do PBF contava com 13,495 milhões de famílias. 
32. Esta seção se baseia em dois textos elaborados por pesquisadores do Ipea sobre o tema do BPC: a Nota Técnica  
no 31/2016, Deficiência e dependência no debate sobre a elegibilidade ao BPC, e o Texto para Discussão no 2301/2017, 
O Benefício de Prestação Continuada na reforma da previdência: contribuições para o debate.
33. Vale lembrar que a forma como foi “pactuada” a regulamentação do BPC nas instâncias deliberativas do Suas foi 
tratada na seção 3 deste capítulo, que abordou a institucionalidade da Política de Assistência Social.
34. Em novembro de 2017, após a conclusão deste texto, foi apresentada uma Emenda Aglutinativa Global à  
PEC no 287/2016, que trata da Reforma da Previdência. A emenda é resultado de uma aglutinação entre o texto original, 
o substitutivo adotado pela Comissão Especial e algumas emendas. Com essa emenda aglutinativa, foram suprimidas 
as alterações propostas para o art. 203 que trata do BPC. Isto, no entanto, não invalida a discussão aqui apresentada, 
tendo em vista que o novo texto da reforma ainda não foi apreciado pelo plenário da Câmara e, quando isto ocorrer, 
alterações anteriormente sinalizadas para o BPC poderão ser retomadas.
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4.2.1 Reforma administrativa do BPC 

Em linhas gerais, as mudanças administrativas realizadas pelo MDS sinalizaram 
maior rigor na concessão e manutenção do benefício. O Decreto no 8.805, de 7 
de julho de 2016, estabeleceu como requisito para a concessão, a manutenção e a 
revisão do BPC, a inscrição no Cadastro Único para programas sociais do governo 
federal, e sua atualização a cada dois anos. Para os atuais beneficiários ainda não 
cadastrados, estabeleceu-se prazo para inscrição,35 sob pena de suspensão do benefício.

A inclusão dos beneficiários do BPC no Cadastro Único não é uma novidade 
da gestão. Desde 2011, o MDS vinha realizando o cadastramento dos beneficiários 
do BPC no CadÚnico, mas em 2016, apenas 36,7% dos beneficiários do BPC 
estavam no cadastro. A novidade em 2016 foi a exigência do cadastramento 
como condição para o acesso e a manutenção do benefício, ampliando assim a 
responsabilização do usuário diante dos processos de concessão e manutenção do 
BPC. Se por um lado essa estratégia pode acelerar o processo de cadastramento, por 
outro, cabe pontuar algumas preocupações que suscitam. Uma delas é a possível 
imposição de dificuldades e ônus elevados às pessoas e famílias em situação de 
grande vulnerabilidade, como se caracteriza o público do BPC. Não raras vezes 
são pessoas com limitações de mobilidade impostas pela idade avançada ou por 
uma deficiência física ou mental, conjugada à vivência em famílias com baixíssima 
renda. Tal condição deve ser considerada ainda que a norma preveja a possibilidade 
do cadastramento ser realizado pelo responsável familiar.36 Ademais, do lado da 
gestão, deve-se avaliar em que medida há condições adequadas para que os bene-
ficiários cumpram o novo requisito. A exigência de cadastramento pressupõe uma 
eficiência das estruturas operacionais da política nem sempre existente. Portanto, 
cabe avaliar a (in)existência de condições operacionais e logísticas adequadas para 
o processo de cadastramento no prazo estabelecido. Tais questões sugerem cautela 
na responsabilização do usuário diante dos procedimentos exigidos para acesso e 
manutenção do BPC, sob pena deste ser prejudicado por ineficiências nas estruturas 
operacionais da política e/ou pela sua situação de vulnerabilidade. Neste caso, ao 
invés de corrigir situações de exclusão, a atuação pública estaria reforçando-as e, 
inclusive, gerando novas situações passíveis de judicialização – fenômeno intensi-
ficado na história recente do BPC.

Além da exigência de cadastramento/atualização no CadÚnico para requeri-
mento e manutenção do benefício, o Decreto no 8.805/2016 também anunciou nova 

35. Inicialmente, o MDS fixou os seguintes prazos: os idosos beneficiários deveriam se cadastrar até 31 de dezembro 
de 2017; para as pessoas com deficiência, o prazo era 2018 (Portaria Interministerial no 2, de 7 de novembro de 2016). 
Por meio da Portaria Interministerial no 5/2017, de 22 de dezembro de 2017, o MDS prorrogou o prazo para a inscrição 
dos idosos beneficiários para dezembro de 2018.
36. Segundo a Portaria Conjunta no 1/2017, o responsável familiar presta as informações ao CadÚnico. Mas o requerente 
deverá ratificar as informações por meio de assinatura, o que também pode ser feito por procurador, tutor ou curador 
na forma da lei.
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conduta no processamento desses pedidos no interior da burocracia. As informações 
de renda familiar per capita, antes captadas pelo formulário de Declaração da 
Composição da Renda Familiar e comprovadas pela apresentação dos documentos 
pertinentes,37 agora serão captadas do CadÚnico38 e confrontadas pelo INSS com 
as bases cadastrais disponíveis na administração pública. Havendo divergências, 
prevalecerão as informações que indiquem maior renda.

O cotejamento entre informações do CadÚnico e das bases de dados da 
administração pública (estas não discriminadas) pressupõe que todo e qualquer 
registro público é necessariamente mais confiável do que a informação declarada 
pelo solicitante. Mas quando se realizam ações de monitoramento e controle com 
cotejamento de bases, há que se conhecer previamente a qualidade de cada uma das 
bases, notadamente quanto à fidedignidade de determinadas informações. Nesse 
particular, as bases previdenciárias e assistenciais guardam uma qualidade bem 
superior em relação àquelas de atualização menos contínua e com menor grau de 
monitoramento e controle. Ou seja, para evitar indeferimentos ou cancelamentos 
injustificados de benefícios, é prudente considerar nesses batimentos as defasagens 
temporais e o grau de atualização e de controle dos registros públicos utilizados.

Ademais, convém lembrar a importância de considerar a volatilidade de renda 
das famílias mais pobres, conforme demonstrado por alguns estudos.39 Nesse ponto, 
o anúncio da “confrontação contínua” pelo INSS das informações do CadÚnico 
com as bases de dados disponíveis na administração pública como procedimento da 
revisão do benefício, traz uma incerteza quanto ao prazo mínimo de manutenção 
do benefício, uma vez que a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei no 8.742/1993) 
prevê a revisão somente a cada dois anos. A título de ilustração, a gestão do Bolsa 
Família deu um bom exemplo de como lidar com a alta volatilidade de renda 
das famílias mais pobres ao instituir em 2009 uma “regra de permanência” que 
assegurou a continuidade do recebimento dos benefícios às famílias por cerca de 
dois anos, mesmo na hipótese da renda per capita da família suplantar a renda de 
elegibilidade até o limite de meio salário mínimo.

Por fim, cabe comentar uma das alterações mais significativas no que tange à 
operacionalização do critério de renda tanto para os novos requerimentos quanto no 
processo de revisão do BPC. O decreto afirmou que “na hipótese de ser verificado 
que a renda familiar mensal per capita não atende aos requisitos de concessão do 
benefício, o pedido deverá ser indeferido pelo INSS, sendo desnecessária a avalia-
ção da deficiência” (art. 15, § 5o). Na mesma direção, a portaria interministerial 

37. Carteira de Trabalho e previdência social com as devidas atualizações, contracheque, Guia da Previdência Social.
38. Distintos conceitos de família regem o BPC e o PBF, programa para o qual foi estruturado o CadÚnico. Tentando lidar 
com esse fato, a Portaria conjunta no 1/2017 prevê, se necessário, a coleta de informações adicionais, em formulário 
adicional do Cadastro, para a caracterização da família do requerente do BPC e cálculo da sua renda familiar per capita.
39. Ver Soares (2009).
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também dispensou a reavaliação médica e social no processo de revisão do benefício 
quando o cruzamento de informações de renda já revelar uma superação do critério 
monetário de pobreza para acesso ao BPC. Nestes casos, a norma determina a 
imediata suspensão ou cessação do benefício.

À primeira vista, a dispensa das avaliações pode parecer um aperfeiçoamento 
da gestão por não realizar perícias desnecessárias, dado o não preenchimento do 
requisito de renda pelo requerente. No entanto, essa percepção se enfraquece 
quando se recorda o contexto que recepciona as novas normativas. Em 2013, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a insuficiência do critério de renda 
para a aferição da condição de miserabilidade do requerente do BPC. Assim, o 
tribunal reconheceu a não exclusividade do critério de renda e a necessidade de 
considerar outros elementos para aferir a condição social dos requerentes – como 
haviam feito os juizados especiais nos últimos anos.40 Apesar de reconhecer a 
insuficiência do critério de renda para aferir a vulnerabilidade dos demandantes 
do BPC, o STF não declarou sua nulidade; a regra segue vigente até a aprovação 
de nova legislação.41 A decisão do STF sinalizou a necessidade de alterações nos 
atos normativos referentes ao BPC (alteração na Loas e no Decreto no 6.214/2007, 
e elaboração de portaria que disponha sobre o instrumento para a análise dos 
fatores indicativos da vulnerabilidade social dos requerentes do BPC). Portanto, 
desde 2013, quando o STF sinalizou uma reforma para o BPC, aguardava-se uma 
normativa que respondesse à demanda daquela suprema corte. No entanto, esta 
não foi respondida pelas iniciativas mais recentes de alteração no regulamento do 
BPC: o Decreto no 8.805/2016 e suas subsequentes portarias.

Em atenção à decisão da corte suprema, em 2015, o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência42 alterou a Loas, afirmando que “poderão ser utilizados outros elementos 
probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de 
vulnerabilidade, conforme regulamento” (grifo nosso).43 Com isso, reorganizou-se 
o ordenamento legal do BPC, abrindo espaço para o estabelecimento de critérios 
complementares à renda familiar per capita inferior a um quarto de salário mínimo 
que possam ser mais transparentes, de aplicação equitativa a todos os requerentes, 
sem necessidade de recurso ao Judiciário. Contudo, a aplicabilidade de tal regramento 
depende de regulamentação específica. Enquanto tais normativas não vierem, a 
decisão da suprema corte confere aos juízes a legitimidade de continuar julgando 
as ações relacionadas ao BPC considerando outros parâmetros além da renda na 
avaliação da situação de pobreza do requerente. 

40. Tal decisão resultou do julgamento dos Recursos Extraordinários nos 567.985 e 580.963. Para mais detalhes, ver 
edição no 22 deste periódico.
41. O STF não sinalizou qualquer critério específico a ser adotado, cabendo aos poderes Executivo e Legislativo a 
iniciativa de propor nova regulamentação sobre a matéria.
42. Lei no 13.146/2015.
43. Lei no 8.742/1993, art. 20, § 11.
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Contrariando as expectativas, as novas normativas publicadas pelo MDS 
reafirmaram a suficiência do critério de renda estabelecido na Loas. Assim, as 
novas normativas não enfrentaram o debate sobre como tratar a população pobre 
que teria renda acima do limite de um quarto de SM, mas vive em situações de 
vulnerabilidade consideradas graves. Assim mantém sem solução, um ano após a 
alteração da Loas pela Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
a questão da judicialização. Ao contrário, o estreitamento do processo de revisão 
do benefício sugere a ampliação do risco de judicialização. Sem regulamentação do 
critério complementar à renda per capita, o Executivo reforça a atuação do Poder 
Judiciário pautada na jurisprudência com base em análise de diferentes fatores a 
critério de cada juiz. Em 2015, 18,66% dos benefícios concedidos foram pela via 
judicial (Brasil, 2016e).

Em face da indefinição pelo Executivo da regra de flexibilização de acesso 
ao BPC para os demandantes com renda igual ou superior a um quarto do SM, o 
Judiciário tomou a iniciativa de parametrização, como se depreende do acórdão, 
de 27 de janeiro de 2016, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª região (Brasil, 
2016a). Baseando-se na decisão já citada do STF, assim como no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, aquela corte determinou ao INSS que seja deduzido do 
cálculo da renda familiar “as despesas que decorram diretamente da deficiência, 
incapacidade ou idade avançada, com medicamentos, alimentação especial, fraldas 
descartáveis e consultas na área de saúde”, comprovadamente requeridos e negados 
pelo Estado. Esta decisão tem abrangência nacional e impõe nova orientação para 
atuação do INSS.

Contudo, a incerteza jurídica não foi superada uma vez que outros critérios 
podem ser acolhidos pelos diferentes juizados na apreciação dos pleitos referentes 
ao BPC. Assim, permanecem dificuldades à administração pública com impactos 
crescentes sobre o orçamento público. A flexibilização do parâmetro de um quarto de 
SM, sem parametrização definitiva, retira do gestor a possibilidade de construção de 
cenários para a política – demanda e financiamento. Os critérios, demográfico (idade)  
e morbidade (deficiência) são objetivos44 e, quando associados a um parâmetro 
objetivo para a pobreza ou vulnerabilidade, permitem a construção de cenários futuros.

Cabe lembrar ainda que a ausência de regra definitiva amplia a iniquidade 
no acesso ao direito, na medida em que sua efetivação passa a depender tanto da 
capacidade do requerente acessar a justiça quanto do entendimento particular de 
cada juiz ou corte acerca das situações a serem consideradas na flexibilização do 
critério de renda para o acesso ao benefício.45 O momento atual exige, assim, uma 

44. Evidentemente que a morbidade tem uma dinâmica que não pode ser totalmente antecipada, inclusive pelo 
componente histórico cultural presente. Isso é claro nas alterações recentes do conceito de deficiência. No que concerne 
à idade, deve-se, também, lembrar que o critério pode se modificar. O que ocorreu até o momento foi uma redução, 
mas é de se esperar que no futuro a idade seja majorada.
45. Para uma discussão mais detalhada das dificuldades geradas à gestão do BPC pelo ativismo judicial, ver Venturini (2016).
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avaliação e deliberação normativa acerca das condições de concessão do BPC e das 
possibilidades de sua flexibilização para casos e condições sociais particulares, sob 
pena de ampliação da judicialização e consequentemente da iniquidade no acesso 
e da fragilização do planejamento e da gestão do programa.

4.2.2 BPC na proposta de reforma da Previdência

Paralelamente à reforma na esfera administrativa, o governo buscou mudanças nas 
regras do BPC via Legislativo, por meio da proposta de reforma da previdência 
enviada ao Congresso Nacional em dezembro de 2016, em que recebeu o número 
PEC no 287/2016 ao iniciar a sua tramitação na Câmara dos Deputados. A inclusão 
do BPC na reforma proposta foi justificada, na exposição de motivos da PEC, 
pelo fato de que as regras atuais do BPC promoveriam “incentivos inadequados” 
para uma “migração” do sistema previdenciário, que exige contribuição, para o 
assistencial, desequilibrando a seguridade social. Esses incentivos consistiriam 
tanto na igualdade entre a idade mínima para acesso ao BPC e à aposentadoria 
por idade (no caso dos homens) quanto na igualdade entre o valor do BPC e o do 
piso do benefício previdenciário. Visando corrigir estas supostas distorções, a PEC  
no 287/2016 propôs duas alterações no BPC: i) elevação na idade mínima de acesso, 
de 65 para 70 anos; e ii) desvinculação do valor do benefício do salário mínimo. 

Em sua tramitação no Congresso Nacional, a PEC no 287/2016 foi examinada 
em Comissão Especial da Câmara dos Deputados que, em 4 de maio de 2017, 
aprovou relatório oferecendo nova redação àquelas propostas: i) aumento para a 
idade mínima de acesso de 65 anos para 68 anos, reafirmando assim a necessidade 
de uma idade mais elevada para o benefício assistencial e também com impacto 
direto nas condições de acesso do público idoso; e ii) extinção do BPC e sua 
substituição por duas rendas diferenciadas, uma para idosos e outra para pessoa 
com deficiência, ambas no valor de um salário mínimo, mas cujas regras de acesso 
e manutenção seriam posteriormente reguladas em lei. Quanto ao fato da redação 
substitutiva manter o valor do benefício em um salário mínimo, cabe lembrar 
que esta proposta ainda será avaliada pelo plenário da Câmara dos Deputados e 
posteriormente tramitará no Senado Federal, onde a proposta original do governo 
de desvinculação poderá ser retomada. Por sua vez, a redação aprovada pela 
Comissão Especial propôs a extinção do BPC e sua substituição por dois diferentes 
benefícios: i) a transferência de renda mensal, no valor de 1 SM, à pessoa com 
deficiência, quando a renda mensal familiar integral per capita for inferior ao 
limite estabelecido em lei; e ii) a transferência de renda mensal, no valor de 1 SM, 
ao idoso com idade igual ou superior a 68 anos, quando a renda mensal familiar 
integral per capita for inferior ao limite estabelecido em lei. Nesta alternativa, o 
critério de acesso aos novos benefícios fica pendente de regulamentação futura, 
abrindo a perspectiva de uma diferenciação no tratamento dos dois públicos e de 
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enrijecimento das regras de entrada. Contudo, também neste caso, a tramitação da 
PEC no Congresso Nacional pode ainda reservar surpresas, como a manutenção 
da vinculação ao SM para a transferência de renda à pessoa com deficiência, e sua 
desvinculação para os idosos.

Vale lembrar que as justificativas ora apresentadas para as mudanças propostas 
são antigas, presentes nos debates do Fórum da Previdência46 de 2006/2007. Naquela 
ocasião, falava-se em eliminar a suposta injustiça entre contribuintes versus não 
contribuintes, que recebem o mesmo valor do benefício; evitar o desestímulo à 
contribuição previdenciária durante a idade ativa; e reduzir a pressão financeira 
ocasionada pelo aumento da expectativa de sobrevida.

O suposto desestímulo à filiação previdenciária no presente é um dos argu-
mentos que retorna para justificar a atual proposta de alterações no BPC. A esse 
respeito, cabe destacar as diferenças expressivas entre a proteção previdenciária e 
aquela proporcionada pelo BPC. Este benefício é pago aos idosos em situação de 
extrema pobreza e reconhecidamente incapazes de trabalhar pela idade avançada. 
Por sua vez, a proteção previdenciária, embora também dirigida à velhice, não se 
restringe a ela. A Previdência Social garante proteção diante de um largo espectro 
de riscos inclusive durante a vida economicamente ativa dos trabalhadores, tais 
como doença, invalidez e maternidade; bem como alcança também sua família, 
gerando pensões e auxílio reclusão, em caso de morte ou prisão do beneficiário. 
Ademais, ao contrário do BPC, o benefício previdenciário aos idosos paga 13o 
salário. Logo, não parece racional que o trabalhador recuse a contribuição e a 
proteção previdenciária para si e sua família ao longo de toda a sua vida laboral 
(e ao final desta) pela possibilidade de estar protegido somente na velhice por um 
benefício assistencial. Até porque o acesso futuro ao BPC não é uma certeza, mas 
uma possibilidade, cuja efetivação depende de um nível de renda familiar em 
patamares de miserabilidade: renda familiar per capita menor que um quarto de 
salário mínimo.

Adicionalmente, se é verdade que trabalhadores de baixa renda não cobertos 
pela previdência são potenciais demandantes do BPC, não há evidências de que 
sua desfiliação previdenciária seja resultado de uma escolha. Ao contrário, diversos 
estudos sugerem que tal condição reflete, sobretudo, as precárias condições de 
inserção laboral desses trabalhadores. O estudo de Leichsenring (2010) mostra a 
dificuldade de acesso e permanência de trabalhadores pobres no mercado formal 
de trabalho. Por sua vez, Guimarães, Constanzi e Ansiliero (2013) mostram como 
parcela expressiva dos trabalhadores desprotegidos (não contribuintes) possui 
renda domiciliar per capita insuficiente para vincular-se às políticas contributivas 

46. Para mais detalhes sobre a discussão do BPC no Fórum da Previdência de 2006/2007, consultar edição no 16 
deste periódico.
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da Previdência Social,47 mesmo contanto com subsídios governamentais. Portanto, 
os principais determinantes da baixa cobertura previdenciária estão sobretudo nas 
características do mercado de trabalho: no baixo rendimento, na informalidade e 
na alta rotatividade marcantes em algumas atividades.

Ao contrário de operar como desincentivo, a igualdade entre o piso dos 
benefícios previdenciários e o BPC (não contributivo) materializa importante 
princípio da solidariedade social que organiza a seguridade social brasileira com 
relevante impacto no nível de proteção social alcançado. A igualdade de valores do 
piso dos benefícios da seguridade (1 salário mínimo) se justifica pelo risco social 
comum que visa proteger: a incapacidade de obter renda pelo trabalho; logo seu 
valor corresponde ao próprio piso constitucionalmente garantido aos trabalhadores 
para o atendimento das suas necessidades básicas: 1 SM. Com o BPC não poderia 
ser diferente, pois garante uma renda para um público reconhecidamente incapaz 
de garantir sua própria sobrevivência por meio do trabalho remunerado. Portanto, 
o valor do piso dos benefícios da seguridade não se relaciona com o esforço contri-
butivo, e sim com a finalidade da proteção. Ainda que por sua natureza protetiva 
não haja vinculação do BPC ao princípio contributivo, convém lembrar que boa 
parte dos seus beneficiários idosos possui alguma trajetória contributiva passada, 
apesar de insuficiente para garantir o acesso ao benefício contributivo.48

Se por um lado, não há evidências do efeito do BPC sobre a filiação previden-
ciária dos trabalhadores,49 por outro, é farta a literatura que destaca a importância 
do benefício na redução da pobreza e da desigualdade.50 A implementação do 
benefício, nas últimas décadas, tem aportado expressiva contribuição para o 
enfrentamento da pobreza e para a redução das desigualdades e tais impactos 
decorrem principalmente de duas características: i) o BPC efetivamente alcança 
os estratos mais pobres da população (boa focalização); e ii) o valor de 1 SM é 
suficiente para retirar da indigência e da pobreza a grande maioria dos beneficiários  
(Soares et al., 2006; Soares, Ribas e Soares, 2009; Medeiros, Melchior e Granja, 2009).  
Cabe enfatizar a contribuição particularmente importante do BPC no aumento do 
grau de proteção social aos idosos no país. Ao lado do RGPS e da Previdência Rural, 
o benefício concorreu para que a pobreza e a indigência entre esta população se 

47. Corroborando essa realidade, estudo previdenciário mostra que, em 2014, 43,1% dos trabalhadores socialmente 
desprotegidos (sem filiação previdenciária), possuía rendimento inferior ao valor do salário mínimo, o que sugere sua 
fraca capacidade contributiva (Brasil, 2015g).
48. Estudo de Mostafa e Theodoro (2017) fornece uma boa aproximação dessa situação ao demonstrar que há um 
conjunto expressivo de trabalhadores, especialmente mulheres, de menor renda e menor escolaridade, cuja precária 
inserção laboral dificulta a aquisição do tempo mínimo requerido para alcançar a aposentadoria de natureza contributiva.
49. E nesse sentido, pode-se recordar o expressivo aumento da cobertura previdenciária da população economicamente 
ativa (PEA) em cerca de 12 pontos percentuais (p.p.) – de 52% para 63,9% – entre 2003 e 2012, explicado por 
determinantes do mercado de trabalho (ver capítulo sobre Previdência desta publicação).
50. Um amplo conjunto de estudos vem se debruçando sobre o impacto distributivo das transferências governamentais. 
Pode-se citar, entre outros, Textos para Discussão do Ipea nos 1228; 1396; 1424, 1647 e o Comunicado Ipea no 159. 
Todos estes estudos estão disponíveis em: <www.ipea.gov.br>.
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tornassem um fenômeno quase residual. Em 2014, apenas 0,78% dos idosos com 
65 anos ou mais viviam com uma renda familiar per capita de até um quarto de 
salário mínimo e 8,7% viviam com uma renda per capita de até meio salário mínimo.

A importância do valor do benefício para a efetividade do BPC na proteção dos 
idosos e das pessoas com deficiência (PcD), diante da pobreza, ficou demonstrada 
inclusive por pesquisa realizada entre os beneficiários. Em média, a renda proveniente 
do BPC representa 79% do orçamento dessas famílias e, em 47% dos casos, ela é 
a única renda da família (Brasil, 2010). Esses dados sugerem a relevância da renda 
proveniente do BPC no orçamento familiar dos idosos e das PcD beneficiários e, 
portanto, a iminência de seu retorno à miséria diante da proposta de redução do 
valor do benefício.

A garantia de 1 SM aos beneficiários do BPC é ainda mais relevante por causa 
da situação específica de vulnerabilidade dos idosos e das PcD. O envelhecimento 
e a deficiência têm implicações para a autonomia, conduzindo a situações de 
dependência de diversos graus, com consequências para o indivíduo e sua família. 
Nestas, é comum a redução da oferta de trabalho, pois as demandas de cuidado 
do idoso ou da PcD podem retirar um adulto economicamente ativo do mercado 
de trabalho, notadamente as mulheres. Há ainda o impacto sobre os gastos 
familiares das demandas específicas associadas ao envelhecimento ou ao tipo da 
deficiência, cuja magnitude dependerá da oferta pública de serviços, cuidados 
e medicamentos a essa população. Logo, preocupa a proposta de desvinculação 
do BPC ao salário mínimo.51

A proposta de elevação da idade mínima de acesso é igualmente preocupante. 
Ainda que o texto substitutivo aprovado na Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados proponha elevação menos acentuada na idade de acesso (aumento de 
65 para 68 anos), o potencial de exclusão não deve ser negligenciado, sobretudo 
em um cenário em que o acesso ao benefício previdenciário deve se restringir, 
como efeito do aumento do tempo mínimo de contribuição para 25 anos.52  
A proposta de elevar a idade de acesso se justifica pela pressão associada ao aumento 
da expectativa de sobrevida e seus efeitos orçamentários. De fato, as projeções 
demográficas vêm mostrando um aumento da expectativa de vida média da 
população geral. Entretanto, as condições socioeconômicas podem influenciar as 
expectativas de sobrevida da população. Ainda que as taxas de expectativa de vida 
não sejam calculadas levando em conta esses elementos, a diferença regional entre as 
taxas oficialmente divulgadas, sugerem a influência das condições socioeconômicas 
no tempo de sobrevida da população. No caso do público do BPC, que apresenta 

51. Apesar do substitutivo do relator da reforma ter alterado esse ponto, a versão proposta pelo Executivo continua sendo 
referência para a análise, visto que somente ao final da tramitação da matéria nas duas casas do Congresso Nacional 
(Câmara dos Deputados e Senado Federal) definirá os contornos definitivos da reforma da Previdência Social e do BPC. 
52. Ver estudo de Mostafa e Theodoro (2017) sobre os impactos da reforma da previdência no contexto urbano.
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características de extrema vulnerabilidade social, a expectativa de sobrevida tende 
a ser bem menor que a da população em geral, conforme sugere, de forma aproxi-
mada, um exercício elaborado a partir de informações de registros administrativos. 
Segundo dados do Anuário Estatístico de Previdência Social (Aeps), referentes ao 
ano de 2014, a idade média de concessão53 do benefício ao idoso foi de 66,5 anos 
e a concessão do benefício durou, em média, 7,9 anos. Uma vez que a principal 
razão para a cessação do BPC Idoso naquele ano (84%) foi devido à morte do 
beneficiário, esses dados fornecem uma aproximação da taxa de sobrevida desses 
beneficiários aos 66,5 anos. Enquanto a expectativa de sobrevida da população aos 
66 anos estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de 
17,6 anos, os dados administrativos da Previdência indicam que os beneficiários 
do BPC recebem o benefício, em média, durante apenas 7,9 anos.54 Não parece 
razoável, portanto, que, ao propor a elevação da idade mínima do BPC, a reforma 
apresentada considere apenas a expectativa de sobrevida dos idosos de forma geral, 
sem ponderar seu valor relativamente menor entre os mais pobres, em decorrência 
das suas condições socioeconômicas.

Uma possível reforma com base em informações generalizadas sobre a 
expectativa de sobrevida dos idosos poderá reduzir indevidamente a cobertura, 
comprometendo o nível alcançado de proteção aos idosos. Em 2015, do 1,9 milhão 
de beneficiários idosos, 27% tinham idade entre 65 e 69 anos (Brasil, 2016c). 
Portanto, se a idade mínima de elegibilidade fosse 70 anos em 2015, 520 mil idosos 
não seriam beneficiários do BPC e estariam provavelmente em situação de miséria.

Em abril de 2017, foi publicado um texto para discussão com as estimativas55 
do impacto dessa mudança da idade mínima de 65 para 70 anos, conforme proposta 
original do Executivo, ao longo do tempo (Jaccoud, Mesquita e Paiva, 2017).  
Entre 2026 e 2036,56 considerando apenas as mudanças demográficas, em média, 
28% da quantidade de beneficiários projetada para receber BPC Idoso, observando 
as regras atuais, estaria desprotegida por ter idade entre 65 e 69 anos. Isso significa 
que, em 2036, 1,1 milhão de idosos entre 65 e 69 anos estariam excluídos desse 
importante mecanismo de proteção contra a extrema vulnerabilidade social.

53. Esse percentual corresponde ao valor médio observado da concessão de BPC idoso entre 2011 e 2014, na faixa 
etária de 65 a 69 anos.
54. Cabe ressaltar que essa comparação foi feita com caráter ilustrativo, uma vez que não há informação oficial sobre 
a expectativa de sobrevida de beneficiários do BPC.
55. Tais estimativas assumiram que a reforma entrará em vigor a partir de 2018 e considera a regra de transição 
apresentada no art. 19 da PEC no 287, na qual a idade para acesso ao BPC terá incremento gradual de um ano a cada 
dois anos, até alcançar a idade de 70 anos. Portanto, assumindo que a reforma entre em vigor a partir de 2018, a idade 
mínima neste ano seria de 66 anos, aumentando gradualmente até atingir 70 anos em 2026.
56. Optou-se por selecionar o período a partir de 2026 porque é quando, de fato, a idade mínima passa a ser de 70 
anos. Ou seja, há uma estabilização da idade mínima em 70 anos, e consequentemente, é quando se observa uma 
estabilidade na parcela de beneficiários que serão desconsiderados no sistema de proteção social em relação ao 
projetado com as normas atuais (65 anos). 
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Além de deixar uma parcela da população idosa desprotegida, a proposta de 
elevação da idade de acesso ao BPC deve ser ponderada diante das reconhecidas 
dificuldades de inserção dos idosos no mercado de trabalho. Para os trabalhadores 
menos qualificados, potencialmente beneficiários do BPC, tal dificuldade é ainda 
mais acentuada dada sua inserção em atividades que exigem muito esforço físico 
para um idoso, como aquelas tipicamente desempenhadas por trabalhadores pobres 
no país (construção civil, limpeza e manutenção, e outras).

Em suma, partindo de pressupostos equivocados, a atual proposta de reforma 
sinaliza o risco de enfraquecer um dos principais pilares da seguridade social: o 
BPC. Este importante mecanismo protetivo em relação aos idosos e às pessoas com 
deficiência em situação de miséria proporcionou impacto inegável na melhoria do 
bem-estar desses dois grupos particularmente vulneráveis e contribuiu expressi-
vamente para redução da miséria e da desigualdade no país nas últimas décadas. 
Contudo, a proposta de reforma ameaça essa importante conquista social, tanto por 
meio da desvinculação do BPC do salário mínimo quanto por meio da restrição do 
acesso, decorrente da elevação da idade para o público idoso. As alterações propostas 
ignoram a importância do BPC vinculado ao salário mínimo e a reconhecida 
progressividade dessa transferência para a redução da desigualdade e da pobreza, 
conforme demonstrado por diversos estudos. Caso aprovada, a PEC no 287/2016 
irá repercutir negativamente nas condições de vida da população beneficiada, assim 
como nos indicadores de pobreza e de desigualdade do país.

4.3 CadÚnico: alterações recentes e perspectivas 

O Cadastro Único é amplamente reconhecido pelo suporte à expansão e gestão do 
Programa Bolsa Família. No entanto, nos últimos anos, observa-se sua crescente 
utilização por outras iniciativas em nível federal, chegando a 38 programas57 
usuários em 2016. Boa parte destes programas (28)58 utiliza o Cadastro Único para 
selecionar beneficiários de baixa renda nas mais diversas áreas – transferência de 
renda, habitação, desconto/isenção de taxas, assistência técnica rural – enquanto os 
demais programas59 o empregam para fins de monitoramento e acompanhamento 
de resultados e ações.

57. Para uma lista completa dos programas usuários do Cadastro Único, ver Direito et al. (2016).
58. Os mais importantes em termos de número de beneficiários são: Programa Bolsa Família, Lei no 10.836/2003; Segurado 
Facultativo de Baixa Renda, Lei no 12.470/2011; Isenção de Taxas para Concursos Públicos, Decreto no 6.593/2008; 
Tarifa Social de Energia Elétrica, Lei no 12.212/2010; Programa Minha Casa Minha Vida, Lei Federal no 11.977/2009; 
Serviços Socioassistenciais, Resolução CNAS no 109/2009; Programa Nacional de Reforma Agrária, Portaria MDA  
no 6/2013; Programa Mais Educação, Decreto no 7.083/2010; Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Lei no 12.711/2012; 
Identidade Jovem, Lei no 12.852/2013; Distribuição de conversores para TV Digital, Decreto no 5.820/2006. O Benefício 
de Prestação Continuada é o mais recente deste rol, conforme Decreto no 8.805, de 7 de julho de 2016.
59. Principais programas usuários do Cadastro Único para fins de monitoramento: Programa Nacional de Agricultura 
Familiar (Pronaf), Lei no 11.326/2006; Microempreendedor Individual (MEI), Lei Complementar no 128/2008; Lei  
no 11.110/2005; Programa Luz para Todos, Decreto no 7.520/2011; Programa Brasil Quilombola, Decreto no 6.872/2009; 
Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência Secretaria de Direitos Humanos, Lei no 13.146/2015.
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Vale destacar que o art. 2o do Decreto no 6.135/2007 previu a integração 
de programas sociais como função do Cadastro Único. Mas para que se pudesse 
alcançar esse fim, foram necessários dois passos essenciais, diretamente associados 
ao processo de consolidação do Bolsa Família.

O primeiro diz respeito à sua qualificação em termos de gestão, com a adoção 
de ações de revisão e padronização de conceitos e do formulário, capacitação de 
seus operadores, checagens periódicas de inconsistências internas e com outros 
registros administrativos do governo federal, acesso em tempo real pela internet – 
materializadas na versão 7 do seu sistema de informação, disponível a partir de 2010. 
Outro passo foi a formulação de uma política que buscasse ações específicas para 
a população de baixa renda – além da transferência monetária – concretizada em 
2011 por meio do Plano Brasil sem Miséria (BSM), que adotou o Cadastro Único 
para planejamento de suas ações e como fonte de identificação do seu público-alvo. 

Nesse sentido, cabe registrar que, no bojo das ações de busca ativa do BSM 
para inclusão da população em extrema pobreza, a mobilização de programas em 
torno do Cadastro Único resultou na identificação de famílias de dezessete grupos 
populacionais tradicionais e específicos, como os indígenas, quilombolas, pessoas 
em situação de rua e catadores de material reciclável, os quais “vivenciam caracte-
rísticas distintas de desproteção e exclusão, as quais requerem também um olhar 
mais atento do poder público” (Brasil, 2014c, p. 12). A partir de um processo de 
cadastramento diferenciado, o total de famílias identificadas como pertencentes a 
esses grupos, considerados prioritários para diversos programas usuários, saltou da 
ordem de 110 mil em 2010 para 1,9 milhão de famílias em 2015 (Brasil, 2014c).

Sobre o aperfeiçoamento dos mecanismos que asseguram a qualidade dos 
dados do Cadastro Único, cabe ressaltar o recente reconhecimento da ocupação 
de entrevistador social pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) gerida 
pelo Ministério do Trabalho (MTB). Em todo o Brasil, mais de 30 mil pessoas 
desempenham atividades que se encaixam no perfil de entrevistador social – elas 
são responsáveis por uma média mensal de 1,4 milhão de atualizações ou inclusões 
de famílias no Sistema do Cadastro Único. Esse grupo sempre foi identificado sob 
as mais diversas ocupações, tais como auxiliares administrativos e operacionais, 
digitadores, cadastradores, entre outras. O reconhecimento pela CBO em 2016 
permite ao governo federal obter mais informações sobre os profissionais dedicados a 
essa função, podendo localizá-los nos registros públicos de emprego – Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) –, identificar melhor seus vínculos trabalhistas, períodos de trabalho e 
remuneração. Essas informações são relevantes para traçar um perfil mais preciso 
dos entrevistadores e assim delinear ações de combate à precarização e à alta 
rotatividade. Permite ainda maior qualificação desses profissionais, seja porque  
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a contratação de um profissional identificado como entrevistador social na CBO 
requer que este tenha frequentado cursos de capacitação específicos, ofertados 
pelo MDS, seja porque inspira o desenho de outros cursos técnicos a quais os 
entrevistadores sociais tenham acesso.

O aprimoramento do Cadastro Único tem atraído muitos programas voltados 
para o público de baixa renda, interessados em utilizar tanto a sua rede descentralizada 
de cadastramento e atendimento ao cidadão – presente em todos os estados e em 
5.569 municípios e no Distrito Federal – quanto ao conjunto das informações 
de identificação e perfil socioeconômico das 27 milhões famílias de baixa renda 
cadastradas, as quais são atualizadas e checadas periodicamente. Dessa forma, a 
ampliação da sua interação com programas de diferentes políticas sociais suscita 
algumas perspectivas de análise e acompanhamento em relação às possibilidades 
de integração das políticas sociais de combate à pobreza. 

Sob o aspecto da gestão despontam algumas demandas de aprimoramento para 
dar conta do uso coletivo de uma mesma ferramenta. Nesse sentido, o MDS tem 
buscado conferir maior institucionalidade a essas relações. Uma das possibilidades 
em análise seria a formalização de um termo de adesão à Rede de programas usuários 
do Cadastro Único,60 o qual estejam expressos diversos compromissos relativos à 
uniformização de conceitos básicos usados pelo CadÚnico e pelos programas 
usuários; disponibilização de ferramentas eletrônicas descentralizadas de acesso aos 
dados das pessoas e famílias cadastradas; implementação de mecanismos de controle 
e sigilo da informação; capacitação da rede de cadastramento nos municípios para 
prestar informações ao cidadão acerca dos programas usuários etc. 

Outra linha de análise diz respeito ao possível impacto da agenda dos programas 
usuários no Sistema de Proteção Social. Com o fim da vigência do BSM em 2014, 
e com as ações de ajuste fiscal em andamento no governo federal desde 2015, a 
tendência é de que boa parte desses programas focalizados, em especial aqueles que 
utilizam o Cadastro Único para seleção de beneficiários, se desmobilizem devido 
à falta de orçamento. 

Ao mesmo tempo, é possível verificar o interesse de outros programas em usar 
o Cadastro Único tendo em vista a necessidade do controle de quem está sendo 
beneficiado pelas políticas sociais. Essa nova busca pelo CadÚnico segue a tônica 
de conferir maior acuidade às informações prestadas pelos cadastrados, em especial 
em relação à renda, visando reduzir erros de inclusões. Nesse sentido, registra-se 
que o MDS ampliou o cruzamento de dados do Cadastro Único com uma grande 

60. Esse é o termo que está sendo utilizado para se referir ao conjunto de programas usuários do Cadastro Único na 
minuta do decreto, em discussão, que deve alterar o seu atual regulamento (Decreto no 6.135/2007).
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quantidade de registros administrativos do governo federal61 para verificar se as pessoas 
inscritas se enquadram nas regras do Bolsa Família e demais programas usuários. 
Desde 2014, a Tarifa Social de Energia tem empreendido um forte processo de 
revisão cadastral no sentido de ajustar eventuais erros de inclusão, tal como o Bolsa 
Família. O caso do BPC também é um exemplo importante dessa nova tendência. 
Desde 2010 o programa recomenda o cadastramento dos seus beneficiários e suas 
famílias com a finalidade de ampliar o acesso a serviços e bens oferecidos pelos 
programas usuários do Cadastro Único (conforme Portaria GM/MDS no 706, de 
17 de setembro de 2010). Mas essa era apenas uma recomendação, sem caráter 
mandatório. O Decreto no 8.805/2016 tornou obrigatório o cadastramento como 
critério de elegibilidade e permanência do recebimento do benefício, com vistas a 
minimizar erros de inclusão de beneficiários.

Assim, parece estar em mobilização um conjunto de programas usuários 
preocupados em se ajustar aos cortes orçamentários. Registrou-se na edição anterior 
a preocupação quanto à ampliação do uso do Cadastro Único por outros programas 
e o risco de que o crescimento das ações de enfrentamento da pobreza enfraqueça a 
institucionalidade das políticas sociais universais. Hoje, esse risco se amplia diante 
de medidas restritivas como o teto de gastos do governo federal (EC no 95/2016), 
que praticamente inviabilizam, do ponto de vista fiscal, a oferta dos direitos sociais 
em bases universais.

Cabe continuar observando quais programas permanecem utilizando o 
Cadastro Único – se são programas focalizados ou se representam fragmentação 
e reducionismo da oferta de políticas sociais universais – e em que condições o 
utilizam – se condicionam o acesso às garantias sociais ou se funcionam como 
base de identificação de públicos preferenciais de ações focalizadas orientadas pela 
lógica da equidade. 

4.4 Programa Criança Feliz e sua interação com o Suas

O acompanhamento familiar consiste na principal atividade dentre os serviços da 
proteção social básica do Suas, cujas ações se desenvolvem por meio do Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral às Famílias, obrigatório em todos os Centros de 
Referência de Assistência Social (Cras). Embora não tenha sido observada nenhuma 
modificação substantiva no Paif no período analisado por esse boletim, houve o 
lançamento de um novo programa, o Criança Feliz, cuja agenda está próxima do Paif, 
partilhando o objetivo de fortalecer vínculos entre as famílias atendidas. Por ser uma 
das novas ações anunciadas no governo federal para promover o desenvolvimento 

61. Relação Anual de Informações Sociais (Rais), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério 
do Trabalho, Sistema de benefícios permanentes e auxílios pagos pelo INSS, Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi), 
Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), de servidores públicos do governo federal; Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
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humano, o novo programa tem ganhado centralidade nas discussões referentes aos 
serviços socioassistenciais. Nesse sentido, ele será objeto de análise desta subseção. 

O programa foi instituído pelo Decreto no 8.869, de 5 de outubro de 2016, e 
tem como objetivo promover o desenvolvimento das crianças na primeira infância. 
O programa é coordenado pelo MDS e pretende articular ações das políticas de 
assistência social, saúde, educação, cultura, direitos humanos e direitos das crianças 
e dos adolescentes (Brasil, 2016l). Por se tratar de uma ação voltada ao “apoio às 
famílias para o exercício das funções de proteção, cuidado e educação das crianças 
na primeira infância” (Brasil, 2016l, p. 6), o Criança Feliz é dirigido para famílias 
com gestantes e crianças de até 6 anos, com priorização daquelas beneficiadas 
pelo Programa Bolsa Família e pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC).  
De acordo com o Caderno de Implantação das Visitas Domiciliares do Programa 
Criança Feliz, divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social em abril 
de 2017, o Programa Criança Feliz tem por eixo central as visitas domiciliares.  
A proposta é utilizar-se do acompanhamento familiar para fortalecer os vínculos da 
família, estimular o desenvolvimento infantil e identificar situações de vulnerabi-
lidade social que possam comprometer o desenvolvimento das crianças, inclusive 
prevenindo maus-tratos e outros tipos de violência.62 

O processo decisório do novo programa, como citado na seção 3 deste capítulo, 
foi objeto de dissenso, com críticas sobre o tratamento conferido aos espaços de 
deliberação da política de assistência (CIT e CNAS). O Decreto no 8.869 foi 
publicado sem ter sido debatido na CIT ou no CNAS, causando desconforto 
entre os gestores estaduais e municipais, os profissionais do Suas e membros do 
CNAS. Mesmo assim, após a promulgação do decreto, um esforço foi feito por 
estas instâncias, permitindo que o Criança Feliz fosse pactuado pela CIT e aprovado 
pelo CNAS, resultando no Primeira Infância no Suas.63 Buscou-se acomodar as 
ações do programa, buscando as convergências com as atividades desenvolvidas 
no âmbito da assistência social e voltadas para o acompanhamento das famílias. 

Apesar dos esforços de alinhamento do Programa Criança Feliz às ações da 
política de assistência, vários aspectos do programa preocupam os gestores e pro-
fissionais da Política de Assistência Social. Um primeiro elemento de preocupação 
expressou-se ainda no momento do lançamento, devido à ênfase dada na participação 
das primeiras-damas na promoção do programa, e o beneplácito com o discurso da 
boa vontade, da ajuda aos pobres e do voluntarismo. Nesse sentido, a presença da 
primeira dama Marcela Temer no papel de embaixadora do programa multiplicou 
as preocupações dos gestores e profissionais da assistência social por fortalecer a 
figura da primeira-dama como legatária da assistência aos mais pobres, em um 

62. Para mais informações, ver site do Ministério do Desenvolvimento Social: <https://goo.gl/yTp8EW>.
63. Por meio da Resolução no 19, de 24 de novembro de 2016.
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momento histórico em que a assistência social adquiriu o status de direito social e 
saiu da esfera da benemerência. Apreensões similares acompanharam o lançamento 
do Programa Nacional do Voluntariado,64 em agosto de 2017, cujo objetivo é 
incentivar o engajamento social em atividades voluntárias e o desenvolvimento 
da educação para a cidadania. 

Um segundo aspecto que vem sendo discutido é o que se refere à interseto-
rialidade do programa junto às políticas de educação e de saúde. Não obstante essa 
configuração intersetorial estar prevista,65 os documentos oficiais sobre o programa 
ainda não explicitaram as atribuições de demais áreas além da assistência social. 
Também não há informações sobre a institucionalidade de coordenação federal do 
programa e sobre a integração com o Ministério da Educação (MEC) e Ministério 
da Saúde (MS). A complexidade da agenda do Criança Feliz e do atendimento 
integral na primeira infância e suas necessárias articulações intersetoriais e inter-
federativas exige esforços e compromissos em vários campos da política social.  
Os dados fornecidos pelo caderno de Resultados do Brasil sem Miséria (2011-2014) 
na área de educação infantil fornecem uma aproximação do tamanho do desafio. 
Segundo o documento, embora o número de crianças de 0 a 48 meses matriculadas 
em creches e beneficiárias do PBF tenha aumentado entre 2011 e 2014 (142,6%), 
o percentual de crianças de baixa renda com acesso a esse serviço ainda é muito 
pequeno, correspondendo em 2014 a 19,6% (Brasil, 2015e). 

O novo teto de gastos pode ser mais um obstáculo para a concretização da 
necessária intersetorialidade. Na ausência de perspectivas para a ampliação do acesso 
aos serviços existentes no âmbito da educação e saúde – em decorrência da EC  
no 95/2016, e que são importantes para o funcionamento do Criança Feliz, é provável 
que o referido programa acabe se detendo ao campo do acompanhamento familiar. 
Cabe observar que já foi iniciado o suporte técnico para a operacionalização do 
programa nos territórios por meio de capacitação dos gestores municipais em todo 
o território nacional, responsáveis pela gestão do programa e pela contratação dos 
visitadores, que receberão salário de R$ 1.650.66 

Mas mesmo no âmbito restrito da assistência social, algumas questões têm 
mobilizado preocupações. As atividades do Criança Feliz serão referenciadas ao 
Cras, devendo atuar de forma articulada com os demais serviços assistenciais,  

64. Programa lançado pelo governo federal com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
e que prevê parcerias entre o poder público, empresas e sociedade civil. Para se inscrever, os interessados devem se 
candidatar no Portal do Voluntariado (<https://goo.gl/WpGXnD>) e se inserir nos projetos e nas ações disponíveis.  
O Decreto no 9.149/2017, que o instituiu, prevê um prêmio anual para as empresas e os cidadãos que desenvolverem 
atividades voluntárias de relevante interesse social e permite levar em conta as horas de trabalho voluntário dispensadas 
como critério de desempate em concursos públicos ou em processos internos de promoção na administração pública. 
65. Dentre os documentos oficiais estão o Manual do Criança Feliz intitulado Programa Criança Feliz: a intersetorialidade 
na visita domiciliar; e o Decreto no 8.869, de 5 de outubro de 2016.
66. Informações colhidas da fala do ministro Osmar Terra durante o lançamento do Programa Criança Feliz no Rio de Janeiro 
em cerimônia no Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Para mais informações, ver: <https://goo.gl/EXNSZ1>.
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a fim de atender as famílias de forma integral em suas demandas. Cabe frisar que 
o equipamento público que ofertará ações da Primeira Infância no Suas apresenta 
grande capilaridade territorial compondo uma rede, em 2015, de 8.155 unidades, 
em 5.503 municípios. Entretanto, a despeito da consolidação da política de 
assistência no território nacional via os equipamentos públicos – Cras e Centros de 
Referência Especializados de Assistência Social (Creas) –, essas unidades enfrentam 
ainda francos desafios de estruturação para o desenvolvimento de suas atividades, 
tornando imperiosa a manutenção de aportes orçamentários, em especial frente à 
agenda da primeira infância e a nova normativa do BPC,67 objetivo constrangido 
pelo cenário de restrição fiscal que se apresenta para os próximos anos.

A despeito do novo teto de gasto imposto pelo Novo Regime Fiscal,68 a 
agenda do governo federal tem priorizado as ações do Criança Feliz, mesmo que 
implique descontinuidade dos aportes orçamentários referentes aos demais serviços 
da proteção social. A seção 4.6 deste capítulo aponta que os serviços da proteção 
social (básica e especial), juntamente com o IGD-Suas, deixaram de receber R$ 468 
milhões em 201769 em relação ao ano anterior, enquanto o novo programa criado 
pelo ministro em 2017 recebeu R$ 314 milhões de recursos. Ou seja, houve uma 
redução de 19% dos recursos destinados aos serviços de proteção social do Suas. 
Nesse sentido, na ausência da expansão de recursos que cofinanciam os serviços 
de proteção básica e especial, corre-se o risco de aumentar a responsabilidade dos 
municípios no financiamento do sistema.

Por fim, outro elemento importante que deve ser problematizado em relação 
à implementação do Criança Feliz refere-se às metodologias de condução das visitas 
domiciliares. Três pontos merecem destaque. O primeiro diz respeito ao fato de 
o acompanhamento prioritário de famílias do PBF e BPC pela assistência não 
constituir uma novidade no Suas. Metas estipuladas no pacto de aprimoramento 
da gestão já estabelecem para os municípios a priorização deste público nos serviços 
de acompanhamento familiar. No Paif, as visitas domiciliares compõem um dos 
instrumentais utilizados no acolhimento das famílias em situação de vulnerabili-
dade e tem por finalidade a aproximação dessas famílias à rede de proteção social. 
Após a recepção no Cras e a entrevista qualificada, a visita domiciliar é o principal 
instrumento para a identificação de vulnerabilidades e de violações de direitos das 

67. Vale lembrar que a qualidade da oferta socioprotetiva está diretamente relacionada à estruturação do equipamento 
(Cras) e aos seus recursos humanos. Nesse sentido, a despeito da melhoria dos indicadores de desenvolvimento dos 
Cras nos últimos anos, ainda existem avultadas lacunas. Segundo dados do MDS (Brasil, 2015f), pouco mais de um 
terço dos Cras não atingem sequer um “nível de desenvolvimento aceitável”, e nesse quantitativo 26% apresentam 
um nível de desenvolvimento bastante baixo. No quesito recursos humanos, 65,4% dos Cras cumprem as exigências 
mínimas referentes às equipes de referências das unidades. Os dados revelam a necessidade de mobilizar esforços e 
recursos para ampliar a qualidade das ofertas e a rede assistencial, objetivo constrangido pelo cenário de restrição 
fiscal que se apresenta para os próximos anos.
68. Ver seção 2 deste capítulo.
69. Comparação entre dotação autorizada de 2017 e despesa executada em 2016.
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(ou nas) famílias atendidas pelos centros de referência. Por sua vez, no Programa 
Criança Feliz, as visitas domiciliares são vistas como opção metodológica de aten-
dimento sistemático à família e voltado para “apoiar o desenvolvimento integral da 
criança desde a gestação a partir do diálogo com a família no seu domicílio, lugar 
da convivência e do aprendizado cotidiano entre pais e seus filhos/adulto-criança” 
(Brasil, 2017b, p. 9). Observa-se, assim, que as visitas domiciliares do Criança 
Feliz diferem, em objetivos e sistemática, das visitas realizadas pela equipe do Paif, 
não havendo ainda clareza sobre as formas de integrá-las, de forma que as famílias 
obtenham um suporte coerente e complementar.

O segundo diz respeito aos procedimentos a serem adotados pelas equipes 
do Cras para a realização das visitas domiciliares. Tendo por base a metodologia 
dos Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC),70 cedida ao Brasil 
pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas), os procedimentos buscam valorizar a participação e o saber das 
famílias e estimular as interações família/cuidador da criança a partir de atividades 
desenvolvidas no espaço do domicílio familiar, sob a orientação e facilitação de 
profissionais capacitados. Todavia, caso as ações se fixem apenas na orientação 
e na mudança de comportamento das famílias, a equipe, ao invés de garantir 
direitos, poderá acabar culpabilizando as famílias que não conseguirem superar as 
dificuldades no âmbito intrafamiliar. 

O terceiro diz respeito a capacitação dos profissionais que irão realizar as visitas 
domiciliares. Denominados de visitadores, estes profissionais serão contratados 
e capacitados pelos municípios que aderirem ao Criança Feliz. Desta forma, é 
importante que a intervenção por parte desses profissionais esteja bem orientada 
tecnicamente a fim de evitar um olhar fragmentado sobre as dificuldades enfrentadas 
pelas famílias atendidas e não transferir para elas as alternativas e responsabilidades 
de superação de suas dificuldades em um contexto em que são vislumbradas pioras 
nos indicadores sociais (violência, desemprego, extrema pobreza etc.). E para isto, 
é necessário que as equipes contem com uma retaguarda de ofertas e serviços.

4.5 Proteção Social Especial (PSE): desafios para a expansão 

A universalização dos serviços e equipamentos do Sistema Único de Assistência 
Social é ainda um dos maiores desafios da Política Nacional de Assistência Social. 
Para ampliar a cobertura dos serviços assistenciais em todo o país, em 2013, 
o Conselho Nacional de Assistência Social aprovou, por meio da Resolução  
no 18/2013, as prioridades e metas específicas para a gestão municipal do Suas, 
para o quadriênio 2014-2017. As principais metas pactuadas pela CITque dizem 

70. Essa metodologia consta no caderno de implementação das visitas domiciliares do Programa Criança Feliz, intitulado 
A implementação das visitas domiciliares do Programa Criança Feliz nos territórios.
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respeito à proteção especial são aquelas relativas à expansão dos equipamentos 
Creas, Centros POP, e da oferta, por meio dos Creas e dos serviços de alta e média 
complexidade voltados para o acolhimento institucional de crianças e idosos. 
Entretanto, o Novo Regime Fiscal se configura, atualmente, no principal empecilho 
para a universalização desta política. 

4.5.1 Cobertura dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social 

O Sistema Único de Assistência Social vem ampliando a rede de equipamentos e 
serviços desde a sua criação, em 2004. Contudo, a ampliação da cobertura dos Cras 
é mais notória quando comparada com a distribuição dos Creas pelos territórios de 
todo o país. A evolução da ampliação das unidades de atendimento especializado tem 
sido gradativa, embora menos expressiva, conforme é possível observar nos dados 
apresentados pelo Censo Suas. Isso se deve ao fato de no início da implementação do 
Suas, a prioridade ter sido a implantação dos serviços e equipamentos da proteção social 
básica, visando fortalecer ações de prevenção no âmbito da assistência social. De acordo 
com o Censo Suas 2016, nesse mesmo ano, havia 8.240 Cras em funcionamento, 
enquanto os Creas totalizavam, em 2015, 2.435 unidades, e, em 2016, 2.521 (Brasil, 
2015b; 2016p). Apesar dos incentivos para a expansão dos Creas, a implementação 
de novos equipamentos tem ficado aquém das médias71 anuais estimadas para o 
cumprimento das metas estabelecidas em 2013, conforme apresentado na tabela 1.

TABELA 1
Especificação das metas por porte de município (2014-2017)

Metas estabelecidas Porte I Porte II Médio porte Grande porte Metrópole

Quantidade de Creas em 2016 695 980 331 382 133

Quantidade de Creas em 2015 624 978 329 376 128

Metas de expansão de Creas entre 
2014 e 2017

* 164 13 37 100

Meta média de expansão anual dos 
Creas entre 2014 e 2017

* 41 3,2 9,2 25

Expansão entre 2013 e 2014 44 51 3 12 10

Expansão entre 2014 e 2015 29 25 0 5 4

Fontes: Resolução no 14/2013 do CNAS (Brasil, 2013a) e Censo Suas (Brasil, 2015a; 2015b; 2016p).
Elaboração: Disoc/Ipea.

Em relação às metas estipuladas em 2013, na proteção especial, uma das prio-
ridades é a expansão dos Creas nas metrópoles e nos municípios de pequeno porte 2.  
No entanto, entre 2015 e 2016, houve um aumento muito tímido na quantidade 
desses equipamentos, comprometendo o alcance das metas.72 

71. A média é obtida dividindo a meta do quadriênio (2014-2017) pela quantidade de anos.
72. A respeito dos municípios de Porte 1, não foram estabelecidas metas de expansão.
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Os Centros POP, equipamentos destinados ao atendimento específico de pessoas 
em situação de rua, apesar de terem aumentado em vinte unidades em 2015 em relação 
ao ano anterior, passando de 215 para 235 equipamentos, em 2016, apresentaram 
uma redução de cinco equipamentos, tendo sido declarados no Censo Suas 2016 
apenas 230. Ou seja, este equipamento, que vinha apresentando uma trajetória de 
expansão nos últimos anos,73 apresentou uma queda no número de equipamentos 
justamente em um momento de crise econômica, no qual aumenta a possibilidade 
de incremento do contingente de população em situação de rua. 

Portanto, apesar de ter ocorrido um crescimento gradativo da expansão da rede de 
serviços e equipamentos do Suas desde a promulgação da PNAS, em 2016, é possível 
observar uma interrupção na linha que se mostrava crescente nos anos anteriores, ainda 
que em ritmo reduzido, crescendo abaixo das metas estabelecidas para o quadriênio 
2014-2017. Tal fato pode ter relação com uma série de eventos, em especial o quadro 
econômico recessivo que sinalizou queda de 1%, em termos reais – quando comparado 
ao ano anterior (2015) – na dotação autorizada para a cobertura dos gastos no âmbito 
do MDS.74 Esse cenário pode ser agravado diante da aprovação do Novo Regime 
Fiscal que estabelece um ajuste fiscal de longo prazo, determinando o congelamento 
das despesas primárias da União nos patamares de 2016, o que poderá ocasionar 
uma perda em valores reais, nos próximos vinte anos, da ordem de R$ 868 bilhões, 
conforme mencionado na seção 2 deste capítulo. Medida que levará ao encolhimento 
da cobertura e à redução da efetividade da Política de Assistência Social.75

4.5.2 Serviços de acolhimento da PSE

Os serviços de acolhimento são medidas de alta complexidade que visam garantir 
proteção integral a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com 
vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços 
que garantam o acolhimento individualizado,76 o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitário e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. 

De acordo com os dados do Censo Suas 2016, do total de 125.423 pessoas aco-
lhidas nesse mesmo ano, aproximadamente 26% (32.852) eram crianças e adolescentes  
(até 21 anos) e  48% (60.648) eram pessoas idosas na faixa de 60 anos ou mais77 (tabela 2). 

73. Esse crescimento foi menor quando comparado aos anos anteriores, que apresentaram aumento bastante significativo: 
15 entre 2011 e 2012 (variação de 16,7%); 26 entre 2012 e 2013 (variação de 24,8%); e 84 entre 2013 e 2014 
(variação de 64,1%).
74. Ver nota técnica do Ipea O novo regime fiscal e suas implicações para a Política Nacional de Assistência Social no 
Brasil (Paiva et al., 2016).
75. Estudo realizado por pesquisadoras da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea, baseado em análises 
projetivas de dois cenários, sendo um referente ao financiamento atual da Política Nacional de Assistência Social (cenário 
base), e outro de acordo com a alteração proposta (cenário NRF) para o período 2017-2036 (Paiva et al., 2016). 
76. Artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), inciso V, incluído pela Lei no 12.010, de 2009.
77. Utilizou-se o termo “aproximadamente” porque a tabela indica o público principal que foi atendido naquela 
instituição. Ou seja, apesar de o público principal atendido ser criança e adolescente, por exemplo, pode ser que haja 
algum idoso atendido naquele ambiente.
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Em relação às unidades, a maior parte delas atenderam, principalmente, crianças e 
adolescentes (52%), seguida por aquelas que atenderam, principalmente, pessoas 
idosas (29%). Ou seja, embora grande parte das unidades de acolhimento tenham 
como público principal as crianças e adolescentes, o maior contingente de pessoas 
acolhidas é o de pessoas idosas, o que pode ter relação com a capacidade estrutural 
dessas unidades, somado às orientações técnicas para cada um dos serviços.78

TABELA 2
Número de unidades e total de pessoas acolhidas por tipo de público atendido 
(2016)

Público atendido
Total de unidades Total de pessoas acolhidas

Quantidade % Quantidade %

Crianças e adolescentes 2.998 52 32.852 26

Jovens egressos de serviços de acolhimento 27 0 204 0

Exclusivamente crianças/adolescentes com deficiência 35 1 808 1

Exclusivamente adultos com deficiência 258 4 4.688 4

Adultos e famílias 705 12 25.512 20

Mulheres em situação de violência 91 2 711 1

Pessoas idosas 1.667 29 60.648 48

Total 5.781 100 125.423 100

Fonte: Censo Suas 2016 (Brasil, 2016p).
Elaboração: Disoc/Ipea.
Obs.: Questionário respondido entre outubro e dezembro de 2016.

Para crianças e adolescentes, há uma série de orientações79 e parâmetros que 
visam adequar o atendimento aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
como a garantia do direito à convivência familiar e comunitária, a excepcionalidade 
e a provisoriedade da medida de afastamento das crianças e dos adolescentes de suas 
famílias, conforme analisado em publicações anteriores a este periódico. 

78. No caso de crianças e adolescentes, as unidades podem ser de tipo residencial ou institucional, sendo a primeira 
capaz de acolher até dez pessoas e a segunda capaz de abrigar grupos de vinte. No caso de idosos, as unidades seguem 
o mesmo padrão, podendo ser residencial ou institucional, porém, não há indicação de capacidade máxima para o 
acolhimento nas unidades de tipo institucional, sendo recomendado até quatro idosos por quarto.
79. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu um limite de dois anos para a permanência nos programas 
de acolhimento institucional. Além disso, afirmou princípios que devem ser seguidos pelas entidades que oferecem o 
acolhimento familiar ou institucional, como: a preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar; 
integração em família substituta, apenas quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa;  
o atendimento personalizado e em pequenos grupos e o desenvolvimento de atividades em regime de coeducação;  
o não desmembramento de grupos de irmãos; evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de 
crianças e adolescentes abrigados; a participação na vida da comunidade local; preparação gradativa para o desligamento; 
a participação de pessoas da comunidade no processo educativo. Posteriormente, esses princípios foram mais bem 
especificados no documento Orientações técnicas: serviços de acolhimento para crianças e adolescentes.
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A respeito da excepcionalidade e provisoriedade da medida de afastamento, 
observa-se um elevado índice de retorno de crianças e adolescentes para a família de 
origem. Segundo os dados do Censo Suas de 2016, 19.631 crianças e adolescentes 
retornaram as suas famílias de origem ao longo de 2016, o que corresponde a 59% 
do total de crianças e adolescentes acolhidos em 2015.80 Além disso, outras 5.255, 
ou seja, 16% do total, foram encaminhados a famílias substitutas mediante reinte-
gração e 4.593 (14%) foram encaminhados a famílias substitutas mediante adoção.81  
Isso significa que cerca de 89% das crianças e dos adolescentes dos serviços de aco-
lhimento tiveram seus direitos à convivência familiar e comunitária restituídos, quer 
seja pelo retorno à família de origem, seja pelo encaminhamento à família substituta 
por meio do mecanismo de adoção. No entanto, se faz necessário ampliar o acesso 
a serviços de fortalecimento de vínculos e de benefícios sociais para que as famílias 
consigam superar as condições de vulnerabilidade e reduzir os riscos de retorno dessas 
crianças e adolescentes à situação de acolhimento institucional. 

Dentre as metas pactuadas para a gestão municipal em 2013, está o reordena-
mento de 100% das entidades socioassistenciais. Esse reordenamento prevê uma série 
de adequações para o acolhimento de crianças e adolescentes. Entre essas, destacam-se 
a não separação de grupos de irmão e a não especialização das instituições por sexo ou 
faixa de idade muito restrita, que podem criar dificuldade para acolher grupos familiares. 
Entretanto, segundo o Censo Suas 2016, das 2.998 unidades de acolhimento de crianças 
e adolescentes, 13,5% (406) ainda possuem critérios de sexo para admissão e 50,8% 
(1.481) possuem algum critério de idade para admissão, o que dificulta a adequação ao 
princípio de coeducação previsto no ECA. 

Entre as inadequações mais preocupantes estão as entidades que nunca 
acolhem grupos de irmãos ou com vínculos de parentesco, cerca de 5% (152) 
das entidades. Além disso, ainda existe um grupo de 72 (4,2%) entidades 
de acolhimento que não permitem visitas, o que não contribui para o for-
talecimento de vínculos da criança com pessoas de sua família extensiva. 
Sobre o tempo de permanência nas instituições, das 33.137 crianças e ado-
lescentes acolhidos em 2015, 23,3% (7.714) estavam há mais de dois anos 
na entidade e 1,2% (399) não tinham informação sobre o tempo, apesar 
de a legislação estabelecer o máximo de dois anos para a institucionaliza-
ção. Dessa forma, os dados indicam que, apesar dos importantes avanços no 

80. De acordo com o Censo Suas 2015, cujo questionário foi respondido pelas unidades de acolhimento entre outubro 
e dezembro do mesmo ano, existiam 33.187 crianças e adolescentes acolhidos naquele momento.
81. Conforme disposto no ECA, a colocação em família substituta deverá ocorrer mediante guarda, tutela ou adoção, 
independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente, nos termos da Lei no 8.089. Em relação à adoção, 
trata-se de medida excepcional e irrevogável, segundo o art. 39 da referida lei, e deve recorrer apenas quando esgotados 
os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa, esta última entendida para 
além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou o 
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade (Brasil, 1990).
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acolhimento das crianças e dos adolescentes em situação de vínculos fami-
liares fragilizados, existem ainda situações graves de descumprimento dos 
princípios do ECA, e que ferem os direitos das crianças e dos adolescentes.  
As dificuldades de adequação e melhoria dos serviços de acolhimento são 
diversas e complexas, pois estão ligadas tanto a questões do escasso finan-
ciamento governamental das instituições de acolhimento quanto a questões 
culturais e históricas82 que perpassam a relação entre as entidades privadas e 
o Estado brasileiro.

No caso do acolhimento voltado para idosos e pessoas com deficiência, há 
a preocupação de integrar com o Benefício de Prestação Continuada. Do total 
de idosos acolhidos, 20 mil (33%) eram beneficiários do BPC e, entre as pessoas 
acolhidas que apresentavam algum tipo de deficiência mental, física ou sensorial, 
12.852 (43%) recebiam o BPC. Os dados indicam, dessa forma, a necessidade de 
ampliar a busca ativa para identificar se os idosos e as pessoas com deficiência em 
situação de acolhimento são também beneficiários potenciais do BPC. 

Entretanto, a atual conjuntura fiscal, na qual existe um teto de gastos estipulado 
para as despesas primárias83 do governo federal para os próximos vinte anos, não 
favorece as ações governamentais voltadas à garantia e expansão de direitos.

4.5.3 Entidades socioassistenciais e o Programa Aprimora-Rede

Para garantir a qualidade da oferta, o Conselho Nacional de Assistência Social publicou, 
em 2014, a Resolução no 4,84 que instituiu o Programa Nacional de Aprimoramento da 
Rede Socioassistencial Privada do Suas (Aprimora Rede). O Cadastramento Nacional 
das Entidades de Assistência Social (Cneas) deve contribuir para a qualificação da 
oferta de programas, serviços, projetos e benefícios socioassistenciais, ofertados por 
estas entidades nos estados e municípios, além de utilizar as informações para subsidiar 
estratégias de gestão do Suas e melhorar a relação entre o público e o privado no 
âmbito da Política Nacional de Assistência Social. 

O Aprimora-Rede, além de garantir a qualificação, deve monitorar a rede de 
serviços ofertados por entidades socioassistenciais nos estados e municípios, utili-
zando as informações para subsidiar estratégias de gestão do Suas e melhorar a relação 
entre o público e o privado no âmbito da Política Nacional de Assistência Social.  

82. A relação histórica das entidades privadas com as políticas públicas no Brasil é marcada fortemente pela visão 
filantrópica, que dificulta sua adequação aos novos paradigmas da Política Nacional de Assistência Social (Sposati, 2001).
83. A despesa primária da União corresponde ao conjunto de gastos que possibilita a oferta de serviços públicos à 
sociedade, deduzidas as despesas financeiras.
84. Resolução no 4, de 11 de fevereiro de 2014. Institui o Programa Nacional de Aprimoramento da Rede Socioassistencial 
Privada do Suas – aprimora a rede e aprova os critérios e procedimentos para incentivar a qualificação dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades privadas no âmbito do Suas (Brasil, 2014a). 
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Os dados parciais da base atual do Cneas de 201585 indicam que existem 18.651 
entidades socioassistenciais em 2.627 municípios brasileiros. Desse total, menos da 
metade (43,6%) ou 8.149 concluíram o preenchimento do cadastro. As entidades 
socioassistenciais, de acordo com os dados preliminares da base de cadastro, encontram-se 
predominantemente no Sudeste, 52% (9.771), seguido da região Sul com 19,3% 
(3.616), região Nordeste com 17,9% (3.345), Centro-Oeste com 6,3% (1.188) e 
região Norte com 3,9% (731).

A região Sudeste contém o maior número de entidades cadastradas, das quais 
metade concluiu o cadastramento (49,9%), 4.889; enquanto a região Sul está com 
52,8% do cadastramento concluído, 1.705; Nordeste com 75%, 854; Centro-Oeste com 
58%, 468; e região Norte com 67,7%, 236 (Brasil, 2014b). As ofertas que predominam 
entre as entidades que finalizaram o cadastramento são de: i) serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos (SCFV), 33,3% (3.803); ii) ações de assessoramento, defesa 
e garantia de direitos, 24,7% (2.825); e iii) serviço de acolhimento institucional, 13,8% 
(1.582), entre outros serviços.

Embora tenha havido avanços em relação ao monitoramento da oferta e execução 
de serviços, programas e benefícios socioassistenciais pela rede privada do Suas, ainda é 
significativo o desafio de conhecer a participação das organizações não governamentais 
(ONGs) na Política de Assistência Social. Dele depende a formulação de estratégias 
nacionais para o aprimoramento dos serviços. 

 4.6  Financiamento da política de assistência: análise da execução 
orçamentária entre 2014 e 2016

Esta seção destina-se à análise da execução orçamentária do Ministério do 
Desenvolvimento Social, no período de 2014 a 2016,86 tendo como foco a Política 
de Assistência Social e de redução de pobreza. A tabela 3 mostra como é constituído 
o orçamento do MDS, sendo os programas temáticos responsáveis por financiar 
as políticas de assistência social, de segurança alimentar, bem como as de inclusão 
produtiva. Vale dizer que, em comum, estas políticas têm como objetivo a redução 
das vulnerabilidades sociais. 

Ainda que o objeto de análise desta seção seja a execução de programas orçamen-
tários referentes à Política de Assistência Social e de redução de pobreza, ou seja, referentes 
à consolidação do Sistema Único de Assistência Social (programa 2037 do orçamento) e 
ao Programa Bolsa Família (programa 2019 do orçamento), que serão detalhados mais 
adiante, é importante mostrar a trajetória descendente de recursos referentes a outros 

85. Apresentados no 18o Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas).
86. Na edição anterior deste periódico, o período abordado compreendeu de 2011 a 2014, tendo como foco o Plano 
Brasil Sem Miséria.
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programas importantes para a mitigação das vulnerabilidades sociais, no período de 2014 
a 2016, que estavam sob a gestão do MDS. É o caso da redução expressiva de recursos 
da política de segurança alimentar e da ação referente à educação básica (recursos para 
as creches – Brasil Carinhoso) sob gestão do MDS, classificadas no orçamento como 
despesas discricionárias, cujos recursos executados apresentaram, respectivamente, 
queda de 68% e de 85% entre 2014 e 2016, em termos reais.87 

A tabela 3 mostra que do total de R$ 80,8 bilhões executado pelo MDS 
em 2016, 97,8% referem-se à Política de Assistência Social e de redução da 
pobreza, sendo 62,6% referente à consolidação do Suas e 34,7% da inclusão 
social por meio do Bolsa Família, Cadastro Único e articulação de políticas.88  
A análise desta tabela demonstra que o orçamento do MDS de 2016 não conseguiu 
sequer recuperar, em termos reais, os valores executados em 2014, perdendo 
recursos da ordem de R$ 3,1 bilhões em relação ao valor executado naquele ano. 
A explicação está, principalmente, na queda de recursos (em termos reais) do 
Programa Bolsa Família (R$ 3,6 bilhões), bem como dos recursos da segurança 
alimentar (R$ 1,4 bilhão) e educação de qualidade (R$ 818 milhões), conforme 
mencionados anteriormente.

A tabela 3 também apresenta o comportamento das ações destinadas à 
consolidação do Suas e à redução da pobreza (PBF) ao longo de 2014 e 2016.  
A trajetória de queda do PBF que sai de R$ 31,7 bilhões em 2014 para R$ 28 bilhões 
em 2016, em termos reais, é explicado, principalmente, pela queda no recurso de 
transferência de renda, que tem dois motivos centrais: i) a redução da quantidade 
de famílias beneficiadas no final de 2016, devido à operação pente fino;89 e ii) a 
ausência de reajuste do valor do benefício em 2015, que só ocorreu em junho de 
2016, conforme relatado na seção referente ao Bolsa Família. 

87. O Programa 2069 – Segurança Alimentar e Nutricional executou em 2014 R$ 2,2 bilhões (em R$ de 2016), caindo 
para R$ 698 milhões em 2014, implicando redução de recursos destinados à construção de cisternas, ao programa 
de aquisição de alimentos e à inclusão produtiva. O Programa Educação de Qualidade para Todos do MDS faz parte 
da ação Brasil Carinhoso, que incentiva a matrícula de crianças de 0 a 48 meses, cuja família é beneficiária do Bolsa 
Família, em creches, e repassa aos municípios recursos por vaga preenchida. Em 2016, foram executados R$ 140 milhões 
neste programa, que representou uma redução de R$ 818 milhões de recursos em relação a 2014, em termos reais. 
88. Esses programas serão detalhados na tabela 4.
89. Em dezembro de 2014, o PBF beneficiou 14 milhões de famílias, em dezembro de 2015, 13,9 milhões, e a partir de 
novembro de 2016, o número de famílias caiu para o patamar de 13,5 milhões, deixando de alcançar a meta estabelecida 
no PPA 2016-2019, estabelecida em 13,8 milhões de famílias. 
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TABELA 3
Despesa executada pelo MDS em programas e ações relacionados estritamente à 
Política de Assistência Social (2014-2016)
(Em R$ de 2016, deflacionados pelo IPCA médio)

Programas do MDS3 2014 2015 2016
Variação 

(%) 
2015/2014

Variação 
(%) 

2016/2015

Programas 
temáticos

2037 – Consolidação 
do Sistema Único de 
Assistência Social 
(Suas)

47.813.202.675,91 48.086.890.275,99 50.584.100.814,10 0,6 5,2

2019 – Inclusão social 
por meio do Bolsa 
Família, do Cadastro 
Único e da articulação 
de políticas sociais

31.678.539.147,72 29.880.706.532,30 28.062.818.097,77 -5,7 -6,1

2069 – Segurança 
alimentar e nutricional

2.165.847.942,14 966.646.904,18 693.028.031,76 -55,4 -28,3

2030 – Educação 
básica (2014 e 2015)/ 
2080 - educação de 
qualidade para todos 
(2016)

958.029.430,34 455.507.638,17 140.006.248,93 -52,5 -69,3

2012 – Fortalecimento 
e dinamização da 
agricultura familiar1

– – 68.877.048,84    

2062 – Promoção dos 
direitos de crianças e 
adolescentes2

7.539.879,74 5.726.279,12   -24,1 -100,0

Programa 
de gestão

2122 – Programa de 
Gestão e Manutenção 
do Ministério do  
Desenvolvimento 
Social e Combate à 
Fome

270.443.566,79 231.710.140,12 203.157.262,17 -14,3 -12,3

Operações 
especiais

0089 – Previdência de 
inativos e pensionistas 
da União

– – 183.000,00    

0901 – Operações 
especiais: cumprimento 
de sentenças judiciais

1.006.310.369,19 956.503.781,74 1.032.407.192,33 -4,9 7,9

0909 - Operações 
especiais: outros 
encargos especiais

122.316,03 133.229,18 131.322,38 8,9 -1,4

Total 83.900.035.327,85 80.583.824.780,78 80.784.709.018,28 -4,0 0,2

Fonte: Siga Brasil. 
Elaboração: Disoc/Ipea.
Notas: 1  Em 2014, foram consideradas as ações 0561 – RMV Idoso + 0573 – BPC Idoso. A partir de 2015, estas ações se 

transformaram na ação 00H5 – BPC + RMV Idoso.
2  Em 2014, foram consideradas as ações 0565 – RMV PcD + 0575 – BPC PcD. A partir de 2015, estas ações se trans-
formaram na ação 00IN – BPC + RMV PcD.

3  De acordo com o Manual Técnico do Orçamento de 2016, o PPA de 2016-2019 irá contemplar os programas temáticos 
e os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado, sendo o primeiro referente ação governamental referente 
a entrega de bens e serviços à sociedade e o segundo referente as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção 
da atuação governamental. Todavia, na LOA, há alguns programas que não constam no PPA, que são os programas 
compostos exclusivamente por operações especiais.
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Em relação ao Sistema Único de Assistência Social, chamam atenção dois 
fatores: i) o crescimento tímido dos recursos destinados ao BPC Idoso; e ii) a redução, 
em termos reais, do financiamento dos serviços de proteção social. A análise da 
evolução da quantidade de benefícios ativos no período de 2011 a 2016 do Boletim 
BPC MDS, mostra que 2015 foi o ano com menor taxa de crescimento, tanto do 
BPC PcD quanto do BPC Idoso, provavelmente em decorrência da greve do INSS 
que ocorreu nesse ano. Entretanto, em termos orçamentários, observou-se um 
comportamento no montante destinado ao BPC Idoso e BPC PcD bem distintos 
entre si: enquanto os recursos destinados ao BPC Idoso apresentaram uma queda 
de 4,4% em 2015 em relação a 2014, os recursos do BPC PcD apresentaram uma 
taxa de crescimento expressiva nesse mesmo ano, a maior observada nesse período. 
Uma possível explicação seria o pagamento de valores retroativos via ações civis 
públicas e judicializações nesse ano para beneficiários do BPC PcD.

GRÁFICO 1 
Evolução da taxa de crescimento anual da despesa (em termos reais) e quantidade 
de BPC ativos, por tipo de público do BPC (2012-2016) 

(Em %)

1A – Despesa com BPC   1B – Quantidade de benefícios

Fontes: Siga Brasil e Boletim Estatístico do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. 
Elaboração: Disoc/Ipea.
Obs.:  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Em relação à redução do financiamento dos serviços de proteção social básica, 
cabe ressaltar que os recursos destinados aos Cras em 2016 foram inferiores, em 
termos reais, aos recursos destinados a esta mesma ação em 2013, tendo superado 
os recursos de 2012 em apenas 6%. A mesma situação de redução de despesa 
aconteceu com os serviços de proteção especial, tal como sinalizado na seção sobre 
este assunto: os recursos aplicados em 2016 são um pouco inferiores aos de 2013 
(tabela 4). Ou seja, as despesas discricionárias referentes ao Suas, que considera as 
ações referentes à prestação de serviços da proteção básica e especial, dentre outros, 
e exclui a despesa com o BPC, apresentaram uma redução de quase 20% em 2016 
em relação a 2014, quando analisamos a despesa executada.
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TABELA 4
Evolução da despesa executada com serviços de proteção social básica e especial 
(2011-2016) 
(Em R$, deflacionados pelo IPCA médio)

Ano Serviços PSB Serviços PSE

2011 1.282,37 506,23 

2012 1.414,14 640,65 

2013 1.638,36 786,01 

2014 1.805,13 855,89 

2015 1.579,65 791,61 

2016 1.499,08 767,47 

Fonte: Siga Brasil. 
Elaboração: Disoc/Ipea.

Portanto, se no período mencionado (2014-2016) já era preocupante o cenário 
que se desenhava diante da crise econômica em relação ao financiamento das polí-
ticas de proteção social no âmbito do MDS, com o advento do Novo Regime 
Fiscal, esta situação tende a se agravar e a se consolidar. A análise dos recursos da 
dotação autorizada de 2017,90 registrados na tabela 5, aponta para um desfinancia-
mento, agora em termos correntes, das despesas destinadas a financiar os Cras e os 
Creas, por exemplo: a dotação autorizada para os serviços de proteção social básico  
(ação 2A60) em 2017 foi de R$ 1,272 bilhão, contra a execução de R$ 1,499 bilhão 
em 2016; e a proteção social especial apresentou como dotação autorizada em 2017  
R$ 650 milhões, ao invés de R$ 833 milhões executados em 2016 (tabela 3). 

TABELA 5
Despesa executada (2016) e dotação autorizada (2017) pelo MDS em programas e 
ações relacionados estritamente à Política de Assistência Social (2016-2017) 
(Em R$ correntes)

Programas e ações
Despesa executada  

(2016)
Dotação autorizada  

(2017)

1) Consolidação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) 50.584.100.814,10 52.339.487.771,00 

Proteção Social Básica 49.574.011.053,97 51.252.370.617,00 

BPC Idoso (ação 00H5) 21.040.401.864,58 21.701.688.907,00 

BPC PcD (ação 00IN) 26.929.980.488,53 28.171.866.365,00 

Serviços de Proteção Social Básica (ação 2A60) 1.499.082.593,00 1.272.023.105,00 

Estruturação da rede de serviços PSB (ação 2B30) 50.070.958,64 45.206.216,00 

Ações complementares – Acessuas (ação 20V5) –  4.894.438,00 

Processamento de dados BPC – Dataprev (ação 2583) 47.640.854,00 49.378.825,00 

Avaliação e operacionalização BPC (ação 2589) 6.834.295,22 7.312.761,00 

90. O fechamento deste texto ocorreu em outubro de 2017, portanto o valor autorizado ora apresentado, extraído no dia 24 de 
outubro de 2017, poderá apresentar certas diferenças em relação ao valor autorizado para 2017, quando do fechamento do ano.

(Continua)
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Programas e ações
Despesa executada  

(2016)
Dotação autorizada  

(2017)

Proteção Social Especial 833.380.796,00 650.935.916,00 

Serviços de PSE de média complexidade (ação 2A65) 488.842.102,00 376.022.448,00 

Serviços de PSE de alta complexidade (ação 2A69) 278.625.423,00 209.357.047,00 

Estruturação da rede de serviços PSE (ação 2B31) 65.913.271,00 65.556.421,00 

Funcionamento dos conselhos de assistência social (ação 8249) 2.012.440,35   6.852.214,00 

IGD-Suas (ação 8893) 170.000.873,78 111.323.913,00 

Aepeti (ação 8662) 4.695.650,00   3.604.993,00 

Desenvolvimento na primeira infância – Criança Feliz (ação 217M)   314.400.118,00 

Despesas obrigatórias Suas (BPC) 47.970.382.353,11 49.873.555.272,00 

Despesas discricionárias Suas (Total Suas – BPC) 2.613.718.460,99 2.465.932.499,00 

2) Bolsa Família 28.062.818.097,77 29.815.065.509,00 

Transferência de renda (ação 8442) 27.491.590.000,00 29.272.690.000,00 

IGD-Bolsa (ação 8446) 455.000.000,00 473.000.000,00 

Cadastro Único (ação 6414) 19.394.707,77 19.160.354,00 

Disseminação de informações do cadastro e BF (ação 20IT) 14.633.390,00 10.215.155,00 

Aquisição de insumos para prevenção e proteção (ação 216k) 82.200.000,00  

Promoção da inclusão prod. de famílias sit. pobreza (ação 20GG)   40.000.000,00 

Fonte: Siga Brasil. 
Obs.: Dotação autorizada de 2017: extraído em 24 out. 2017.

Chama atenção, na tabela 5, o valor aportado para o novo programa criado 
pelo ministro Osmar Terra, o Criança Feliz, no valor de R$ 314 milhões em 2017. 
Este programa, que foi detalhado na seção 4.4 deste capítulo, parece ter sido criado 
com recursos que no ano anterior financiavam os demais serviços da proteção 
social. Assim, se considerarmos os recursos dos serviços de proteção social básica 
e especial (ação 2A60, 2A65 e 2A69) e o IGD Suas (ação 8893), percebe-se um 
deslocamento de recursos aportados nestas ações para o Programa Criança Feliz, 
tendo o conjunto das primeiras ações perdido R$ 468 milhões em 2017 em relação 
a 2016. Ou seja, o Criança Feliz, se não for acomodado de forma integrada com as 
demais ações da proteção social, tem potencial para desestruturar a consolidação e 
expansão dos serviços existentes, uma vez que disputa recursos com estes, podendo 
ser tão prejudicial quanto a restrição de recursos imposto pelo NRF. Além disso, 
não se pode deixar de observar que ao mesmo tempo em que este programa ganha 
força na política de assistência,91 reforçando a importância do papel de cuidado em 
casa que recai principalmente sobre as mulheres, os recursos do MDS referentes às 
creches do Brasil Carinhoso vão minguando, o que dificulta ainda mais a inserção 
deste(a) cuidador(a) no mercado de trabalho. 

91. Não só por ser “marca de governo” como pelo aumento expressivo de recursos deste programa previsto na Ploa 
2018, que será abordada na próxima edição deste periódico. 

(Continuação)
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Esses dados apontam para uma possível desestruturação dos serviços de 
proteção social que conjugada aos cenários de corte de famílias do Programa Bolsa 
Família, vistos ao longo de 2017, tenderá a aumentar a vulnerabilidade dos usuários 
e beneficiários do Suas. Ou seja, os pontos apresentados evidenciam a primeira 
hipótese apresentada por Paiva et al. (2016),92 de que os possíveis constrangimentos 
provocados pelo NRF afetariam as despesas discricionárias do MDS, como os 
serviços socioassistenciais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde 2016, após o processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff, 
transformações no cenário político indicavam mudanças de prioridades da gestão 
Michel Temer, com importante repercussão para o sistema de proteção social 
brasileiro. O ajuste fiscal, embora presente na agenda da gestão Dilma, ganha 
maior intensidade, culminando na aprovação de um Novo Regime Fiscal para os 
próximos vinte anos. Este novo regime atinge diretamente o financiamento das 
políticas sociais, abrindo caminho para uma série de reformas.

Nesse contexto, a Política de Assistência Social também passa por significativas 
alterações. Estas ocorreram sobretudo no campo dos benefícios assistenciais, respon-
sáveis pela maior parte do orçamento da área e, particularmente, no caso do PBF, 
alvo de crescentes questionamentos por parte de alguns segmentos da sociedade. 
Ilustram o novo contexto, o endurecimento de regras de acesso, a intensificação de 
ações fiscalizatórias na esfera administrativa dos benefícios e, no caso específico do 
BPC, a proposição de elevação da idade de acesso e redução do valor do benefício.

Em que pese à clara associação entre as mudanças propostas e o objetivo 
de contenção de gastos na área social, a austeridade fiscal não é o único deter-
minante dos novos rumos impingidos aos benefícios assistenciais, uma vez que 
outros argumentos comparecem nos discursos oficiais. Suspeitas morais sobre 
os beneficiários também parecem conduzir as mudanças pautadas por crescente 
preocupação com recebimentos indevidos, desvios e fraudes e sua repercussão na 
gestão dos benefícios que, no caso do BPC, conduziu a adoção de procedimento 
questionável de averiguação.

Mesmo entre os beneficiários “merecedores”, prevalece a ideia de proteção pública 
restrita, perceptível tanto na proposta de redução do valor do BPC quanto no discurso 
do MDS sobre a necessidade de “oportunizar” a saída do Programa Bolsa Família. 
Particularmente com relação ao PBF, a nova gestão aponta uma inflexão significa-
tiva na concepção do programa, que tem priorizado a correção de erros de inclusão 
(identificação de irregularidades, combate a fraudes) ao invés da correção dos erros de 

92. Mencionado na seção 2 deste capítulo.
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exclusão (por meio da estratégia de busca ativa). Assim, além dos declarados objetivos 
fiscais, uma interpretação reducionista sobre o papel do Estado na proteção social diante 
dos contextos de vulnerabilidade e pobreza também parecem conduzir as alterações 
efetivadas na esfera administrativa ou propostas ao Legislativo.

Nesse contexto de restrição da proteção social pública em face da vulnera-
bilidade social, o lançamento de um novo programa (Criança Feliz) focado na 
visitação de famílias de baixa renda suscita dúvidas sobre sua efetiva eficiência. 
Em um contexto de diminuição da responsabilização pública e estatal frente às 
situações de vulnerabilidade social, tais iniciativas tendem a focar em aspectos 
comportamentais e na maior responsabilização da família. Esta expectativa se 
reforça com a imperiosidade da busca por portas de saída para beneficiários do PBF 
e com a fragilização de outras políticas sociais, sinalizadas com o desfinanciamento.

Por fim, é importante lembrar os possíveis impactos da reforma previdenciária 
sobre a Política de Assistência Social. Caso aprovada, a PEC no 287/2016 promoverá 
o endurecimento das regras para acesso aos benefícios previdenciários, bem como 
para acesso ao BPC. Por causa das características do mercado de trabalho brasileiro, 
espera-se como resultado um aumento da desproteção, com empobrecimento da 
população idosa e uma ampliação da vulnerabilidade das famílias com idosos.  
Tal contexto impactará tanto a demanda por benefícios assistenciais quanto o 
conjunto de serviços ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social.
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NOTAS METODOLÓGICAS

As definições e abordagens metodológicas necessárias à compreensão das tabelas 
apresentadas no Anexo Estatístico são descritas a seguir.

Renda Mensal Vitalícia (RMV): benefício monetário mensal, criado em 
1974, destinado a idosos de 70 anos de idade ou mais e a inválidos. Os candi-
datos ao benefício teriam de comprovar não poder prover seu próprio sustento.  
Outra condição para concessão era que os candidatos tivessem realizado pelo 
menos doze contribuições mensais à Previdência Social em algum momento da 
sua trajetória. Dessa forma, o benefício excluía portadores de deficiência congênita 
e pessoas de trajetória laboral informal. O valor do benefício era de 1/2 salário 
mínimo (SM) antes da Constituição de 1988, subindo a 1 SM a partir de então. 
Em fins de 1995, esgotou-se o prazo para novas solicitações de RMV.

Benefício de prestação continuada (BPC): benefício concedido a partir de 1996 
em substituição à Renda Mensal Vitalícia. Consiste da garantia de 1 SM mensal 
para idosos de 65 anos de idade ou mais, e para pessoas portadoras de deficiência, 
cujas famílias possuíssem renda per capita no máximo igual a 1/4 do SM vigente. 
O primeiro limite de idade para acesso ao BPC foi fixado em 70 anos. Em 1998, 
ele foi reduzido para 67 anos e, com o advento do Estatuto do Idoso, em 2003, 
este limite foi novamente alterado, então para 65 anos. O benefício não requer 
contribuição prévia. Seu pagamento é efetuado por meio da rede da Previdência 
Social. A gestão do programa, no entanto, é da Assistência Social. 

Serviços Assistenciais Continuados (SACs): até 2004, os SACs eram atividades 
de amparo continuadas à infância e à adolescência, bem como a pessoas portadoras 
de deficiência e a idosos – 60 anos ou mais – em situação de vulnerabilidade e 
risco. Após a aprovação da nova Política Nacional de Assistência Social (Pnas), 
estes serviços passaram a fazer parte da Proteção Social Básica e da Proteção Social 
Especial – de média e alta complexidade – que integram o Sistema Único de 
Assistência Social. Correspondem a diversas modalidades de atendimento, que vão 
desde acolhimento integral – como no caso de asilos e orfanatos – até atividades 
de apoio à integração dos beneficiários na sociedade. O governo federal participa 
do financiamento destas atividades, havendo a necessidade de contrapartidas dos 
estados e municípios. As ações são executadas comumente por meio de parcerias, 
seja por organizações governamentais, seja por não governamentais.

Projetos de enfrentamento da pobreza: são ações com o caráter de investimento 
econômico e social nos grupos vulneráveis, que lhes permitem acumular recursos 
monetários e não monetários suficientes para elevação do seu padrão de vida, por 
exemplo, programas de apoio a atividades produtivas. 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti): lançado em 1996, 
pelo governo federal, o Peti foi integrado ao Programa Bolsa Família em 2006  
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e visa combater o trabalho infantil no país. O programa oferece uma transferência 
mensal em dinheiro (bolsa) às famílias com crianças de 7 a 14 anos de idade em 
situação de trabalho, desde que elas frequentem a escola e participem das atividades 
socioeducativas oferecidas fora da sala de aula (jornada ampliada).

Proporção da população dentro dos critérios de renda fixados para acesso 
aos serviços da assistência social: porcentagem de pessoas com 6 anos de idade 
ou menos, bem como de 7 a 14 anos, de 15 a 17 anos, de 15 a 24 anos, idosos 
com 60 a 64 anos e 65 anos ou mais, em situação de carência – renda domiciliar  
per capita inferior a 1/4 e a 1/2 SM –, por cor/raça, grandes regiões e total nacional. 

Utilizou-se renda domiciliar per capita em lugar de renda familiar per capita. 
O domicílio enquanto unidade de referência e análise, conforme as pesquisas 
mencionadas, permite captar de forma mais transparente os processos de repartição 
da renda entre pessoas.

A tabela 5.2 foi elaborada apresentando a população com renda domiciliar  
per capita (RDPC) abaixo de 1/4 e 1/2 SM. O valor de 1/4 SM está previsto 
na Loas como critério de acesso aos BPCs, nas suas variantes BPC-Idoso e  
BPC-Pessoa com Deficiência. O valor de 1/2 SM tem se consolidado como referência 
nos programas de assistência social ao longo do tempo: foi adotado como critério 
de acesso para os primeiros programas de transferência de renda (Peti, Projeto 
Agente Jovem, Auxílio-Gás) e é a linha de corte observada pelo Cadastro Único. 
Este instrumento coleta dados e informações sociais, e cadastra as famílias com 
renda mensal per capita de até 1/2 SM, com o objetivo de analisar suas principais 
necessidades e direcioná-las ao acesso às políticas sociais a que têm direito.

Nota-se que os dados apresentados nessa tabela não podem ser interpretados 
como base para estimativa da população demandante. Isto porque, entre outras razões, 
a renda domiciliar per capita ali estimada para população de 65 anos ou mais depende 
da composição da família. Dessa forma, famílias com membros idosos beneficiários 
do BPC ou mesmo da Previdência Social podem estar computadas na faixa de renda 
inferior a 1/4 SM, em função dos respectivos tamanhos e rendas existentes.

As tabelas 5.3 e 5.4 referem-se ao trabalho infantil e juvenil e detalham a 
condição de atividade deste grupo: só trabalha, só estuda, trabalha e estuda, ou 
não exerce nenhuma atividade, combinada com a variável classe de rendimento 
médio mensal familiar per capita em SMs (tabela 5.3), com a variável faixa etária 
(tabela 5.4). O trabalho infantil e juvenil está contemplado ainda com mais uma 
tabela (5.5), que traz a distribuição percentual de ocupados com idade entre 10 e 
17 anos por faixa de horas semanais trabalhadas.

A tabela 5.6 refere-se à taxa de escolarização das crianças de 0 a 6 anos 
de idade segundo classes de rendimento mensal familiar per capita em SM, e  
cor/raça, tendo como base os microdados da PNAD/IBGE. 
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TABELAS1

5.1  Número de benefícios continuados de Assistência Social (BPC e RMV) emitidos 
em dezembro, segundo espécie do benefício - Brasil e grandes regiões - 1995 
a 2015

5.2   População dentro dos critérios de renda fixados para acesso aos serviços da 
Assistência Social, com Renda Domiciliar Per Capita (RDPC) menor ou 
igual 1/4 e 1/2 salário mínimo, segundo faixas etárias selecionadas e raça ou 
cor - Brasil e grandes regiões - 1992 a 2015

5.3  Trabalho infantil e juvenil - Proporção de pessoas entre 10 e 17 anos de idade 
por condição de atividade, segundo classes de rendimento médio mensal 
domiciliar per capita em salário mínimo e raça ou cor - Brasil e grandes 
regiões - 1992 a 2015

5.4  Trabalho infantil e juvenil - Proporção de pessoas entre 10 e 17 anos de idade 
por condição de atividade, segundo faixas etárias e raça ou cor - Brasil e grandes 
regiões - 1992 a 2015

5.5  Trabalho infantil e juvenil - Distribuição percentual de ocupados com idade 
entre 10 e 17 anos por faixa de horas trabalhadas semanais, segundo faixa etária 
e raça ou cor  - Brasil e grandes regiões -  1992 a 2015

5.6  Taxa de escolarização líquida de crianças de 0 a 6 anos de idade, por grupos 
de idade, segundo classes de rendimento médio mensal familiar per capita em 
salário mínimo e raça ou cor - Brasil e grandes regiões -  1992 a 2015

1.  Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31656&Itemid=9>.



CAPÍTULO 3

SAÚDE

1 APRESENTAÇÃO

Esta edição do capítulo de Saúde do boletim de Políticas Sociais (BPS) foca as 
dificuldades financeiras e as mudanças ocorridas em 2015 e 2016 no financiamento 
federal da atenção à saúde. O período em análise começou com o aprofundamento 
da crise econômica, que já se desenhava em 2014, e ficou marcado pelas dificuldades 
para execução do orçamento de 2015, devido principalmente ao contingenciamento 
de recursos, pela instabilidade política, que culminou com o impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff, e por mudanças na política de financiamento federal 
do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Além dos problemas financeiros que dificultaram a execução da política 
de saúde, 2015 foi marcado pela aprovação da Emenda Constitucional (EC) 
no 86, que alterou a regra de definição dos recursos financeiros federais a serem 
destinados ao SUS e regulamentou a obrigatoriedade da execução de parte 
das despesas agregadas ao orçamento sob a forma de emendas parlamentares, 
o chamado orçamento impositivo. 

A EC no 86/2015 foi uma resposta ao projeto de lei (PL) de iniciativa popular, 
propondo a aplicação de 10% da receita corrente bruta do governo federal, resultando 
assim em um orçamento de cerca de R$ 40 bilhões superior ao do ano anterior. A 
nova regra definiu como recursos mínimos a serem aplicados pelo governo federal 
na atenção à saúde um percentual incidente sobre a receita corrente líquida (RCL), 
começando em 13,2%, em 2016, e chegando a 15%, a partir de 2020. 

Sob a EC no 86/2015, a queda da arrecadação de tributos devido à 
situação econômica já estava impactando negativamente o montante de recursos 
federais destinados ao SUS. Adicionalmente, o impeachment trouxe consigo 
uma guinada neoliberal, e os gastos sociais passaram a ter papel ainda mais 
central no ajuste fiscal iniciado em 2015. Assim, a EC no 86/2015 mal havia 
sido implementada, e uma nova regra de financiamento foi aprovada por meio 
da Emenda Constitucional no 95, em dezembro de 2016. Esta estabelece teto 
para as despesas primárias, a ser atualizado anualmente pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), e desvincula o limite mínimo das despesas 
com saúde e educação das receitas, gerando preocupações com o agravamento 
do histórico subfinanciamento do sistema público de saúde. 

 Contudo, o governo federal defende que os problemas de financiamento do 
SUS possam ser minorados com a expansão da cobertura por planos e seguros privados 
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de saúde, como mostra a proposta de criação de planos populares. Adicionalmente, 
também propôs mudanças na forma de transferência dos recursos federais para 
estados e municípios, como forma de aumentar a eficiência na alocação dos recursos 
disponíveis. Ambas as propostas têm consequências indesejadas para o SUS, como 
discutido na seção Fatos relevantes, e não contribuem para resolver os problemas que 
se propõem a resolver. 

Para além das mudanças no financiamento e no mecanismo de transferências 
de recursos federais, este capítulo também trata da execução orçamentário-financeira 
e física dos programas e das políticas do Ministério da Saúde (MS). De modo geral, 
o governo priorizou a manutenção dos serviços já existentes, e, em alguns casos, 
houve até redução destes serviços, como a observada no número de equipes de 
Saúde da Família (eSF) e em outros serviços da atenção básica. 

Por fim, cabe ressaltar o impacto do aumento da circulação do vírus zika e 
sua relação com os casos de microcefalia, que colocaram as autoridades sanitárias 
em alerta e transformaram o Brasil em assunto mundial, dada a gravidade das 
consequências para a saúde e a possibilidade de disseminação do vírus para outros 
países, especialmente devido à realização dos Jogos Olímpicos 2016 no Rio de Janeiro. 
O aumento da circulação do vírus zika é mais um problema sanitário provocado 
pelo mosquito Aedes aegypti, que também é o principal vetor de disseminação de 
doenças graves como dengue, febre amarela, febre zika e chikungunya. Embora 
seja um dos fatos mais relevantes em termos sanitários no período, esse assunto 
não será tratado neste capítulo. Uma nota de acompanhamento futura analisará 
a resposta do governo e sua adequação aos problemas causados pelo Aedes aegypti 
no período, incluindo a disseminação do vírus zika e suas consequências. 

2 FATOS RELEVANTES

Os anos de 2015 e 2016 foram marcados por mudanças no financiamento federal 
do SUS e pela proposta de aumento do financiamento privado da assistência à saúde, 
representada pelo projeto Plano de Saúde Acessível (PSA). Mais recentemente, também 
foi proposta mudança no mecanismo de transferência de recursos federais para os estados, 
o Distrito Federal (DF) e os municípios. Esta seção analisa tais mudanças e propostas. 

2.1 Mudanças no financiamento do SUS 

2.1.1  Alteração da regra de aplicação mínima em saúde da União: EC no 29/2000 para  
a EC no 86/2015 

Em 2015, uma relevante alteração na regra de aplicação mínima de recursos 
em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) pela União foi realizada por meio 
da Emenda Constitucional no 86, de 17 de março, passando a ter vigência a 
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partir de 2016.1 O piso de aplicação deixou de ser definido com base no valor 
empenhado no ano anterior, acrescido da variação nominal do produto interno 
bruto (PIB) do último ano em relação ao penúltimo, conforme definia a Emenda 
Constitucional no 29, de 13 de setembro de 2000,2 e passou a ser calculado a 
partir de percentual da RCL, de forma escalonada, entre 2016 e 2020, partindo 
de 13,2% no primeiro ano e chegando a 15,0% neste último.3

Com o agravamento da crise econômica, em 2016, maiores preocupações 
surgiram em torno do financiamento federal do SUS. A EC no 29/2000 continha 
dispositivo que protegia os recursos para a saúde em situação de queda do PIB, 
determinando que, neste caso, o valor a ser empenhado não poderia ser inferior 
ao do ano anterior em termos nominais. Dispositivo semelhante não foi previsto 
na EC no 86/2015 em relação à possibilidade de queda da receita corrente líquida.

Comparando-se o piso de aplicação pela EC no 29/2000 com a hipotética 
aplicação do percentual mínimo da RCL previsto na EC no 86/2015 de 13,2% em 
cada exercício do período 2002-2016,4 verifica-se que a regra da EC no 86/2015 
teria sido mais vantajosa para a alocação de recursos no SUS do que a regra da EC 
no 29/2000, mesmo se adotando em todo o período o menor percentual da EC 
no 86/2015, 13,2% (gráfico 1).

 Embora desvantagens também sejam apontadas em desfavor da EC no 86/2015, 
tais como: a introdução de maior rigidez para alteração da regra de aplicação, já 
que está inscrita no art. 198 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), sem 
previsão de que seja alterada por meio de lei complementar (LC);5 a vinculação 
de percentual de aplicação inferior ao historicamente defendido pelo movimento 
de reforma sanitária; e a inclusão de eventuais recursos oriundos de royalties do 
petróleo, que antes seriam considerados adicionais, como parte da aplicação mínima.6

1. Ver Brasil (2015a). Essa regra teve vigência apenas em 2016, sendo substituída pela Emenda Constitucional (EC) 
no 95/2016, que estabeleceu o teto para as despesas primárias do governo federal, cujos impactos serão analisados 
na subseção 2.1.3.
2. Ver Brasil (2000).
3. Discussão mais detalhada sobre a mudança na regra de vinculação de recursos da União para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) constam no capítulo Saúde, do periódico Políticas Sociais: acompanhamento e análise no 24. Ver Ipea (2017). 
4. A EC no 86/2015 entrou em vigor em 2016, sendo que para esse ano a aplicação mínima foi estabelecida em 13,2% 
da receita corrente líquida (RCL) da União.
5. A EC no 29/2000 no art. 6o modificou o art. 198 da Constituição Federal (CF) de 1988, que passou a definir que os 
percentuais a serem aplicados pela União seriam definidos em lei complementar (LC), e o art. 7o incluiu a regra da correção 
pela variação nominal do produto interno bruto (PIB) no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), estabelecendo 
que esta regra seria aplicada até que fosse alterada por lei complementar – com previsão de atualização a cada cinco anos. 
A EC no 86/2015 define o percentual da União no próprio texto do art. 198, sem previsão de atualização da regra por meio 
de lei complementar, o que significa que qualquer mudança só poderia ocorrer por meio de outra emenda à Constituição.
6. Ver Ipea (2017).



114 Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 25 | 2018

GRÁFICO 1
Comparação entre a aplicação mínima em ASPS pela regra da EC no 29/2000 e da EC 
no 86/2015 (2002-2016)
(Em R$ bilhões correntes)
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Elaboração do autor.
Obs.:  A aplicação mínima da EC no 29/2000 foi calculada a partir de dados da variação nominal do PIB e do valor empenhado 

em ASPS do ano anterior, obtidos do Demonstrativo de Despesas com Saúde dos Relatórios Resumidos de Execução 
Orçamentária de cada ano, publicados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no Diário Oficial da União (DOU). O 
cálculo da aplicação mínima, caso a regra da EC no 86/2015 estivesse em vigor desde 2002, pressupôs a aplicação do 
menor percentual da receita corrente líquida, que é de 13,2%. Os valores da RCL foram obtidos dos demonstrativos 
publicados no site da STN para o período 2002-2015, e a RCL estimada de 2016 foi obtida do Relatório de Avaliação de 
Receitas e Despesas Primárias, da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão (MP), no quinto bimestre de 2016.

Nota:  Para 2016, considerou-se variação nominal do PIB de 4% (entre 2014 e 2015), a fim de estimar o valor a ser empenhado 
segundo da regra da EC 29.

Vale notar, nessa comparação, que, com a queda das receitas a partir de 2014, 
a regra da EC no 29/2000 passaria a garantir um montante maior de recursos para 
a saúde em comparação com a regra da EC no 86/2015. Esta situação é particu-
larmente importante porque agrava o problema do subfinanciamento federal da 
saúde, podendo comprometer as transferências do MS para estados e municípios. 

O próprio ministro admitiu, em dezembro de 2016, deficit de R$ 3,5 bilhões ao 
ano (a.a.) para o custeio e a ampliação de serviços do SUS, impactando a habilitação 
ou o funcionamento de 2.698 serviços, em sua maior parte sob gestão municipal, 
o que fez com que municípios e estados deixassem de receber, respectivamente,  
R$ 1,96 bilhão e R$ 1,23 bilhão por ano.7 O impacto sobre a oferta só não foi mais 
agudo porque parte dos gestores locais de serviços decidiu arcar integralmente com o 
custeio, sem a contrapartida federal, sobrecarregando seus orçamentos, os quais também 

7. Ver matéria publicada no Portal do Ministério da Saúde (MS): Saúde herdou deficit de R$ 3,5 bilhões com estados 
e municípios. Disponível em: <https://goo.gl/rYoqsO>. Acesso em: 4 set. 2017.
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passam por restrições em razão da queda das receitas decorrente da crise econômica. 
Essa situação revela o elevado comprometimento do orçamento do MS com ações e 
serviços de saúde em funcionamento e como sua redução pode prejudicar a oferta de 
serviços essenciais do SUS, uma vez que o espaço fiscal dos municípios e estados está 
muito limitado.8 

Em 2016, sob a vigência da EC no 86/2015, a aplicação mínima em ASPS 
constante no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do MS foi estimada 
em R$ 100,2 bilhões (13,2% da RCL estimada em R$ 759,4 bilhões), enquanto 
a despesa inicialmente prevista para ASPS era de R$ 109,0 bilhões, tendo sido 
empenhados R$ 106,7 bilhões ao final do exercício. A previsão de arrecadação, 
entretanto, foi se frustrando ao longo do ano. Em janeiro de 2017, a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda (MF) divulgou uma RCL de R$ 
722,474 bilhões, o que reduziria o piso mínimo em ASPS para R$ 95,37 bilhões, 
mas em junho publicou uma retificação do demonstrativo da RCL, corrigindo-a 
para R$ 709,930 bilhões; valor que determinaria uma aplicação mínima de R$ 
93,7 bilhões. Note-se que a RCL de 2016 foi alterada seis meses após o término 
do exercício financeiro.

Se fosse mantida a regra anterior para o piso de 2016, o valor empenhado 
em 2015, corrigido para 2016 pelo IPCA médio, seria de R$ 109,3 bilhões. Tal 
valor é superior aos R$ 106,7 bilhões aplicados em 2016, o que demonstra que 
a mudança da regra de aplicação mínima de recursos pela União no SUS trouxe 
incertezas quanto à estabilidade do financiamento federal do sistema.

Em termos reais, entre 2014 e 2016, o gasto com ASPS do Ministério da Saúde 
sofreu redução de 2,1%, passando de R$ 109,0 bilhões para R$ 106,7 bilhões, 
em valores de 2016. Esta queda demonstra o efeito da recessão econômica sobre 
as despesas federais com saúde e a opção política de não realizar maiores esforços 
para preservar o gasto em patamares anteriores. 

2.1.2 Aprovação da Emenda Constitucional no 95/2016

O ano de 2016 também foi marcado por nova e profunda alteração no financiamento 
federal do SUS. Em meio a uma crise econômica, o Poder Executivo submeteu 
ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), como 
medida de ajuste fiscal, chamada de Novo Regime Fiscal, com o objetivo de esta-
belecer um teto para as despesas primárias, a ser atualizado ano a ano apenas pelo 
IPCA, durante vinte anos. No bojo dessa proposta, que tramitou na Câmara dos 
Deputados como PEC no 241/2016, também constava a desvinculação do limite 

8. Em média, os municípios e os estados aplicaram 23,3% e 13,1%, respectivamente, de seus recursos próprios em ações 
e serviços públicos de saúde (ASPS) em 2015. O percentual médio de aplicação dos municípios foi 55% maior que o 
mínimo nesse ano e o dos estados, 13%, sendo importante lembrar que estes últimos atravessam grave crise financeira.
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mínimo das despesas com saúde e educação das receitas. Os impactos desta PEC 
para o financiamento do SUS e para a garantia do direito à saúde no Brasil foram 
analisados e os resultados, publicados em nota técnica, chegando-se à conclusão 
de que a desvinculação provocaria perda de recursos quanto às aplicações mínimas, 
quando se comparam as regras da PEC com a da EC no 86/2015. O tamanho 
dessa perda é proporcional às taxas de crescimento da economia. Quanto maior 
o crescimento das receitas do governo federal, mais recursos deixariam de ser 
obrigatoriamente alocados no SUS.9

O reconhecimento de que o congelamento do gasto federal com saúde em 
termos reais já a partir de 2017 seria inexequível para o MS, sem grave comprome-
timento dos serviços existentes, motivou a alteração da proposta inicial ainda na 
Câmara. Como já mencionado, iniciar o congelamento tendo como base a aplicação 
mínima de 13,2% da RCL de 2016 resultaria em valor aquém da necessidade do 
órgão para manutenção dos serviços em funcionamento. Com isso, aprovou-se um 
substitutivo à PEC no 241/2016 para propor que o congelamento da aplicação 
mínima federal com saúde partisse de um patamar inicial de 15% da RCL de 
2017, e que o congelamento de seu valor real se iniciasse em 2018.10 Também 
foi modificado o período para apuração da inflação.11 Ao invés do IPCA do ano 
anterior, decidiu-se que seria considerado o IPCA dos últimos doze meses antes 
da elaboração do PLOA – julho do ano anterior a junho do ano de elaboração 
desse projeto.

Com pouco debate com a sociedade na Câmara, a PEC foi rapidamente 
aprovada em dois turnos e passou a tramitar no Senado Federal como a PEC no 
55/2016. Nessa casa, a tramitação também foi rápida, sem alterações no texto 
enviado pela Câmara e também com pouco espaço para o debate, sendo aprovada 
após dois turnos de votação e promulgada como Emenda Constitucional no 95/2016, 
em 15 de dezembro.12 Entre sua apresentação ao Congresso e a aprovação final, 
transcorreram apenas cinco meses. 

Interessante notar que em consulta pública no sítio eletrônico do Senado 
Federal, mais de 369 mil pessoas se manifestaram sobre a PEC, sendo que 93,6% 
foram contrárias à sua aprovação.13 A PEC também foi objeto de análise de vários 

9. Ver Vieira e Benevides (2016).
10. A alteração do início do congelamento da aplicação mínima vale tanto para a saúde quanto para a educação, de 
forma que o congelamento de seus limites mínimos se iniciaria em 2018, ao invés de 2017. Para as demais despesas 
primárias, há o teto de gasto – ou seja, o congelamento do gasto em termos reais já tem vigência a partir de 2017. 
11. Na versão inicial (Proposta de Emenda à Constituição – PEC no 241/2016), o Indice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) seria apurado para fins de execução orçamentária no período de janeiro a dezembro do 
exercício anterior. No substitutivo aprovado pela Câmara, que passou a tramitar no Senado como PEC no 55/2016, o 
teto de gasto correspondente à despesa primária paga, somada aos restos a pagar (RP) pagos, seria corrigido pelo 
percentual de 7,2% em 2017. A partir de 2018, este limite seria corrigido pelo IPCA apurado para o período de doze 
meses, encerrado em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária.
12. Ver Brasil (2016a).
13. Para mais detalhes, ver o link disponível em: <https://goo.gl/JBG7m6>. 
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estudos, tendo sido apontadas perdas potenciais de recursos para o SUS em 
virtude da desvinculação da despesa com saúde da receita e de seu congelamento 
em termos reais.14 

2.1.3 Implicações do Novo Regime Fiscal para o financiamento federal do SUS

Em setembro de 2016, ainda durante a tramitação da PEC no 241/2016 na Câmara 
dos Deputados, o Ipea publicou a Nota Técnica no 28, intitulada Os Impactos do 
Novo Regime Fiscal para o Financiamento do SUS e para a Efetivação do Direito à 
Saúde no Brasil (Vieira e Benevides, 2016), em que foram discutidos os impactos 
do congelamento do piso do gasto federal com saúde para o financiamento do 
sistema, quais sejam: i) desvinculação das despesas com ASPS da receita corrente 
líquida; ii) perda de recursos em relação às regras de vinculação das ECs nos 29/2000 
e 86/2015; iii) redução do gasto público per capita com saúde; iv) desobrigação 
dos governos de alocarem mais recursos em saúde em contextos de crescimento 
econômico; v) provável aumento das iniquidades no acesso a bens e serviços de 
saúde; e vi) dificuldades para a efetivação do direito à saúde no Brasil. 

A seguir, são apresentadas estimativas atualizadas dos impactos da EC no 
95/2016 para o financiamento federal do SUS, tendo em vista as mudanças 
aprovadas na Câmara dos Deputados a partir do relatório apresentado pelo 
deputado Darcísio Perondi, relator da PEC na Câmara, e a atualização dos 
parâmetros econômicos (IPCA e taxa de crescimento real do PIB) estimados 
para 2016 e 2017 pelo Banco Central do Brasil (BCB)(relatório Focus), com 
base na média das expectativas do mercado. 

Para estimar os impactos da EC no 95/2016 no gasto com saúde nos próximos 
vinte anos, foram projetados os valores dos limites mínimos de aplicação em saúde, 
de acordo com quatro cenários para as taxas de crescimento real do PIB: i) 0,0% 
a.a.; ii) 1,0% a.a.; iii) 2,0% a.a.; e iv) taxas de crescimento do PIB utilizadas nas 
projeções atuariais do Regime Geral da Previdência Social – RGPS (anexo iv.6 do 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO 2017). As taxas de inflação 
foram estimadas em 5,1%, em 2017, e 4,5%, a partir de 2018. Esses cenários 
do Novo Regime Fiscal foram comparados com o cenário-base, que considera a 
manutenção das regras da EC no 86/2015, com vinculação de 15,0% da RCL a 
partir de 2020.

O gráfico 2 apresenta o resultado das projeções sobre a participação dos gastos 
mínimos no PIB. Caso a regra da EC no 86/2015 fosse mantida, o percentual de 
vinculação aumentaria até alcançar os 15,0% da RCL, em 2020, ficando a partir 
daí estável em 1,73% do PIB, dada a hipótese adotada de crescimento da RCL 

14. Ver Vieira e Benevides (2016), Brasil (2016b), Medlovitz (2016), Freitas e Mendes (2016) e DIEESE (2016).
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à mesma taxa daquele. Sob as novas regras da EC no 95/2016, a participação do 
gasto federal com saúde no PIB cairia de forma inversamente proporcional ao 
crescimento deste. No cenário de taxas de crescimento do PIB de 2,0% a.a., o 
valor da aplicação mínima se reduziria gradualmente, alcançando 1,47% deste 
em 2026 e 1,20% em 2036.

GRÁFICO 2
Projeção do impacto da EC no 95/2016 sobre o gasto federal com saúde em 
comparação com a manutenção da regra da EC no 86/2015 (2017-2036)
(Em % do PIB)
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Elaboração do autor.
Obs.:  Hipóteses: 1) PIB – Foram projetados quatro cenários para as taxas de crescimento real de PIB: três deles com taxa de 

crescimento real do PIB de 1% para 2017 (Focus/BCB, de 18 de novembro de 2016) e de 0%, 1% e 2% a.a. entre 2018 
e 2036; o quarto cenário utiliza as estimativas de PIB e inflação do PLDO 2016 (anexo RGPS), que apresenta taxa média 
de 3% a.a. no período; 2) IPCA – Os três primeiros cenários consideram 4,93% em 2017 (Focus/BCB, de 18 de novembro 
de 2016) e 4,5% entre 2018 e 2036; o quarto cenário utiliza as taxas do PLDO 2016 (anexo RGPS): 2017 (6%); 2018 
(5,4%); 2019 (5%); 2020 a 2036 (3,5%);  3) Hipótese de RCL/PIB constante em 11,45% do PIB (previsão de 2017); 4) 
RCL de 2017 = R$ 758,3 bilhões, conforme o PLOA 2017; 5) PIB nominal de 2016 estimado em R$ 6.220,5 bilhões e RCL 
de 2016 estimada em R$ 729,8 bilhões, conforme o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias da SOF/MP 
– quinto bimestre de 2016; 6) Base para aplicação mínima em ASPS conforme a EC no 95/2016, de 15% da RCL de 2017.

No cenário de crescimento real do PIB de 2,0% a.a., a desvinculação da RCL 
pela EC no 95/2016 reduziria o limite mínimo em ASPS para 12,7% da RCL, em 
2026, e para 10,5%, em 2036 – ao invés dos 15,0% previstos na regra da EC no 
86/2015 (gráfico 3).
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GRÁFICO 3
Projeção do impacto da EC no 95/2016 sobre o gasto federal com saúde em 
comparação com a manutenção da regra da EC no 86/2015 (2017-2036)
(Em % da RCL)
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Elaboração do autor.
Obs.:  Hipóteses: 1) PIB – Foram projetados quatro cenários para as taxas de crescimento real de PIB: três deles com taxa de 

crescimento real do PIB de 1% para 2017 (Focus/BCB, de 18 de novembro de 2016) e de 0%, 1% e 2% a.a. entre 2018 
e 2036; o quarto cenário utiliza as estimativas de PIB e inflação do PLDO 2016 (anexo RGPS), que apresenta taxa média 
de 3% a.a. no período; 2) IPCA – Os três primeiros cenários consideram 4,93% em 2017 (Focus/BCB de 18 de novembro 
de 2016) e 4,5% entre 2018 e 2036; o quarto cenário utiliza as taxas do PLDO 2016 (anexo RGPS): 2017 (6%); 2018 
(5,4%); 2019 (5%); 2020 a 2036 (3,5%); 3) Hipótese de RCL/PIB constante em 11,45% do PIB (previsão de 2017); 4) 
RCL de 2017 = R$ 758,3 bilhões, conforme o PLOA 2017; 5) PIB nominal de 2016 estimado em R$ 6.220,5 bilhões e RCL 
de 2016 estimada em R$ 729,8 bilhões, conforme o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias da SOF/MP– 
quinto bimestre de 2016; 6) Base para aplicação mínima em ASPS conforme a EC no 95/2016, de 15% da RCL de 2017.

Por fim, o gasto per capita, calculado pela aplicação mínima, seria de R$ 
485,00 em 2036 no cenário de crescimento do PIB de 2,0% a.a.; 6,3% menor do 
que os R$ 519,00 autorizados para aplicação em 2016 (gráfico 4). Com a regra 
da EC no 86/2015, no cenário que considera o crescimento do PIB de 2,0% a.a., 
o valor per capita chegaria a R$ 696,00 em 2036, 30,3% superior.
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GRÁFICO 4
Projeção do impacto da EC no 95/2016 sobre o gasto federal com saúde em 
comparação com a manutenção da regra da EC no 86/2015 (2017-2036)
(Em R$ de 2016 per capita)
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Elaboração do autor.
Obs.:  Hipóteses: 1) PIB – Foram projetados quatro cenários para as taxas de crescimento real de PIB: três deles com taxa de 

crescimento real do PIB de 1% para 2017 (Focus/BCB, de 18 de novembro de 2016) e de 0%, 1% e 2% a.a. entre 2018 
e 2036; o quarto cenário utiliza as estimativas de PIB e inflação do PLDO 2016 (anexo RGPS), que apresenta taxa média 
de 3% a.a. no período; 2) IPCA – Os três primeiros cenários consideram 4,93% em 2017 (Focus/BCB, de 18 de novembro 
de 2016) e 4,5% entre 2018 e 2036; o quarto cenário utiliza as taxas do PLDO 2016 (anexo RGPS): 2017 (6%); 2018 
(5,4%); 2019 (5%); 2020 a 2036 (3,5%);  3) Hipótese de RCL/PIB constante em 11,45% do PIB (previsão de 2017); 4) 
RCL de 2017 = R$ 758,3 bilhões, conforme o PLOA 2017; 5) PIB nominal de 2016 estimado em R$ 6.220,5 bilhões e RCL 
de 2016 estimada em R$ 729,8 bilhões, conforme o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias da SOF/MP –  
quinto bimestre de 2016; 6) Base para aplicação mínima em ASPS conforme a EC no 95/2016, de 15% da RCL de 2017.

No cenário que considera taxas de crescimento do PIB de 2,0% a.a., a perda 
acumulada de recursos para financiamento das ASPS com a EC no 95/2016 foi 
estimada em R$ 415 bilhões em vinte anos, na comparação com os recursos 
que seriam alocados pelo governo federal a partir da aplicação da regra da EC 
no 86/2015, sendo R$ 69 bilhões nos primeiros dez anos e R$ 347 bilhões nos 
dez anos seguintes, entre 2027 e 2036. A tabela 1 compara as perdas nos quatro 
cenários de taxas de crescimento do PIB.

As projeções apresentadas são exercícios sobre os impactos da EC no 95/2016 
e demonstram que o congelamento reduzirá o gasto com saúde como proporção 
do PIB, da RCL e em termos per capita. Foi adotada a hipótese simplificadora de 
crescimento da RCL na mesma proporção do PIB, o que subestimaria o crescimento 
da RCL em períodos de expansão econômica e, consequentemente, subestimaria 
as perdas com a EC no 95/2016 com relação à regra anterior. A regra dessa emenda 
constitucional somente é favorável para a saúde em cenários de recessão econômica, 
dado o congelamento da aplicação mínima em termos reais. Ou seja, as receitas 
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podem cair, mas existe um montante mínimo a ser aplicado em saúde pública. 
Contudo, em cenários de crescimento econômico, as perdas podem ser tanto 
maiores quanto maior for o crescimento do PIB. Também é preciso considerar que 
dificilmente será possível aplicar recursos acima deste piso, dado o teto de gasto para 
as despesas primárias. Excetuando-se as áreas de saúde, educação e previdência, as 
demais áreas tenderão a disputar recursos que se tornarão cada vez mais escassos, 
e, nesse contexto, será pouco provável desfinanciar ainda mais essas outras áreas 
para alocar mais recursos em saúde. 

TABELA 1
Estimativa de impacto da EC no 95/2016 para o financiamento federal do SUS: 
cenários para o período 2017-2036 – perda acumulada e valor do gasto projetado 
para 2036

R$ bilhões de 
2016

% do PIB % da RCL Valor per capita 
em R$ de 2016

0,0 % ao ano 50 110,0 1,74 15,2 485
1,0 % ao ano -168 110,0 1,44 12,6 485
2,0% ao ano -415 110,0 1,20 10,5 485
LDO 2017 (*) -738 111,6 0,99 8,7 492

110,7 1,69 14,8 542
Previsto 2016 106,9 1,71 15,5 519

Taxa de 
crescimento 

anual do 
PIB

Perda Acumulada 
2017-2036 em 

relação à regra da 
EC 86 (R$ bilhões 

de 2016)

Valor do gasto federal com Saúde (ASPS) em 2036

Empenhado 2015**

Elaboração do autor.
Notas: 1  Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017 – anexo RGPS. Taxa de crescimento real do PIB das projeções atuariais 

para o RGPS (LDO 2017 – PL  no 2/2016). A média no período 2017-2036 é de 3% a.a. IPCA de 6% em 2017, 5% 
em 2019 e 3,5% a partir de 2020.

2 O valor empenhado em 2015 foi de R$ 100,1 bilhões correntes, equivalentes a R$ 110,7 bilhões em valores de 2016.
Obs.:  1.  Hipóteses: 1) PIB – Foram projetados quatro cenários para as taxas de crescimento real de PIB: três deles com taxa de 

crescimento real do PIB de 1% para 2017 (Focus/BCB de 18 de novembro de 2016) e de 0%, 1% e 2% a.a. entre 2018 
e 2036; o quarto cenário utiliza as estimativas de PIB e inflação do PLDO 2016 (anexo RGPS), que apresenta taxa média 
de 3% a.a. no período; 2) IPCA – Os três primeiros cenários consideram 4,93% em 2017 (Focus/BCB de 18 de novenbro 
de 2016) e 4,5% entre 2018 e 2036; o quarto cenário utiliza as taxas do PLDO 2016 (anexo RGPS): 2017 (6%); 2018 
(5,4%); 2019 (5%); 2020 a 2036 (3,5%);  3) Hipótese de RCL/PIB constante em 11,45% do PIB (previsão de 2017); 4) 
RCL de 2017 = R$ 758,3 bilhões, conforme o PLOA 2017; 5) PIB nominal de 2016 estimado em R$ 6.220,5 bilhões e RCL 
de 2016 estimada em R$ 729,8 bilhões, conforme o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias da SOF/MP –  
quinto bimestre de 2016; 6) Base para aplicação mínima em ASPS conforme a EC no 95/2016, de 15% da RCL de 2017.

2.  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).

Outro aspecto relevante a ser considerado é o rápido processo de mudança na 
estrutura demográfica pela qual o Brasil passa, com aumento da expectativa de vida 
e queda das taxas de natalidade. As projeções do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) para a estrutura etária indicam que a população brasileira 
com 60 anos ou mais, que hoje representa cerca de 12,1% da população total, em 
2036, representará 21,5%. Em termos absolutos, em 2036, a população com 60 
anos ou mais representará praticamente o dobro da atual (mais 96%), passando 
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de 24,9 milhões para 48,9 milhões de habitantes, e a população com 80 anos ou 
mais aumentará em mais de 150%, passando de 3,5 milhões para 8,8 milhões, o 
que pressionará o gasto público com saúde (gráfico 5).

GRÁFICO 5
Projeção da população por faixa etária (2016-2036)
(Em %)
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Fonte: IBGE.

Essa mudança na estrutura demográfica colocará maior pressão sobre o SUS, 
que já lida com os resultados do processo de transição epidemiológica – ou seja, 
de maior protagonismo das doenças crônicas não transmissíveis entre as causas 
de adoecimento da população, dado o maior custo de assistência à saúde para a 
população mais idosa.15 Mais pessoas idosas implicam maiores necessidades de 
acesso a serviços de saúde e a medicamentos, em um contexto de rápida evolução 
na oferta de tecnologias e de aumento dos custos para tratamento e prevenção das 
doenças, mas com menor financiamento para fazer frente a esse quadro.

2.2 Projeto Plano de Saúde Acessível 

Além de estabelecer limites ao gasto público, o governo federal está tentando 
aumentar a participação privada no financiamento da assistência à saúde. Uma 
proposta que vem sendo discutida para amortecer os problemas de financiamento 
do SUS é a ampliação da cobertura de planos de saúde privados, por meio da 
criação de um segmento de cobertura assistencial popular. 

O Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho para elaborar o que foi 
denominado de projeto Plano de Saúde Acessível. A proposta, apresentada pelo 
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grupo de trabalho em ofício enviado à Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), cria três novas modalidades de plano de saúde (plano simplificado, plano 
ambulatorial mais hospitalar e plano em regime misto de pagamento), que se 
diferenciam pela inclusão ou não de previsão de internação e de atendimento de 
urgência e emergência, e propõem também um arcabouço regulatório diferente 
para permitir a cobrança de prêmios de seguro menores e aumentar a cobertura 
por planos privados de saúde. As mudanças no arcabouço regulatório incluem: rede 
hierarquizada com acesso inicial obrigatório pela atenção primária; coparticipação16 
de pelo menos 50% do valor dos procedimentos; definição de protocolos clínicos; 
mudanças nas regras de reajuste de preços dos planos; obrigatoriedade de segunda 
opinião médica para os procedimentos de alta complexidade; alargamento dos prazos 
de atendimento; e cobertura de procedimentos adaptada à disponibilidade da rede 
assistencial no município. Maior cobertura pela saúde suplementar, de acordo com 
os defensores do projeto, entre os quais se destaca o próprio ministro da Saúde, 
aliviará os gastos do governo com o SUS e ajudará a “construir a universalização 
que está prevista na Constituição”. 

De imediato, é possível antecipar que a proposta, se implementada, aprofundará 
ainda mais a segmentação e as desigualdades no sistema de saúde. Aproximadamente 
27% da população brasileira já conta com cobertura por planos e seguros privados 
de saúde, sendo que mais de 65% dos vínculos correspondem a planos coletivos 
empresariais e existe forte associação entre renda e cobertura por plano privado 
de saúde (Bahia et al., 2006; Andrade e Maia, 2007). As desigualdades no uso 
da assistência à saúde entre o grupo populacional coberto exclusivamente pelo 
SUS e o grupo que adicionalmente possui algum plano privado de saúde são bem 
documentadas (Piola et al., 2010; Szcwarcwald, Sousa-Júnior e Damacena, 2010; 
Macinko e Lima-Costa, 2012). 

Adicionalmente, é pouco provável que maior cobertura por seguro privado 
promova alívio fiscal e melhoria de acesso17 no sistema de saúde como um todo. 
O tipo de cobertura privada existente no Brasil é o que se denomina na literatura 
econômica de seguro de saúde privado duplicado e existe com diferentes graus de 
cobertura populacional e de serviços em países com seguro público universal, como 
Austrália e Reino Unido. A julgar pela experiência destes países, é pouco provável 
que políticas de promoção de cobertura por planos de saúde privados contribuam 
para a redução de gastos no sistema público. 

A elasticidade-preço da demanda por seguro privado de saúde é baixa, e, 
portanto, políticas isoladas de redução de preços têm pouco impacto sobre o 

16. Isto é, o beneficiário terá de arcar com ao menos 50% do custo da assistência à saúde recebida. 
17. Melhoria de acesso aqui é um termo abrangente, que pode significar aumentar a população coberta, ampliar o 
rol de bens e serviços prestados, reduzir o tempo de espera por procedimentos, melhorar a qualidade da hotelaria etc.
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aumento da cobertura por seguro privado. Estimativas da elasticidade-preço 
da demanda por plano privado de saúde na Austrália, feitas por Butler (2002), 
situam-se entre -0,35 e -0,50. Uma baixa elasticidade que ajuda a explicar porque 
o programa de subsídios implantado no final da década de 1990 na Austrália não 
foi capaz individualmente de induzir um aumento significativo no percentual da 
população coberta por seguro privado.18 Somente quando combinado com outros 
instrumentos é que houve aumento substancial na cobertura. Mesmo assim, elevados 
subsídios foram necessários para atingir esse objetivo (Quinn, 2002; Duckett e 
Jackson, 2000).

 De qualquer modo, a maior resposta aos incentivos veio de indivíduos que 
não usariam o sistema público (Goda, 2010; Vaithianathan, 2002), e isso se refletiu 
no resultado líquido da política. Embora a população coberta por seguro privado 
tenha aumentado significativamente, estimativas feitas para o final da década de 
1990 mostravam que o custo líquido do programa de subsídios (incentivos tribu-
tários menos redução de gastos no sistema público) representou mais de 11% do 
orçamento com serviços hospitalares públicos (Hurley et al., 2002) e que o alívio 
fiscal no sistema público correspondeu a menos de um sexto dos subsídios (Frech 
e Hopkins, 2004). 

No Reino Unido, o governo introduziu incentivos tributários para a compra 
de seguro privado por indivíduos com 60 anos ou mais de idade em 1990. Os 
incentivos foram extintos sete anos mais tarde, porque o crescimento na cobertura 
foi muito baixo para que a redução dos gastos no setor público compensasse os 
custos dos incentivos. Emmerson, Frayne e Goodman (2001) estimam que seria 
necessário um acréscimo de 1,8 milhão de segurados para que um programa nos 
moldes do implementado no Reino Unido valesse a pena, e nos sete anos de 
existência dos incentivos o número de segurados cresceu apenas 50 mil (Mossialos 
e Thomson, 2004). 

Embora possa haver melhoria de acesso por parte de seus beneficiários, não 
existe garantia de que o seguro privado contribua para melhorar o acesso no sistema 
público. O Canadá possui um sistema de saúde público de acesso universal, no qual 
o seguro privado duplicado é bastante limitado e tem experimentado historicamente 
tempo de espera para assistência à saúde semelhante ou menor do que o tempo de 
espera em alguns países em que o seguro privado duplicado é mais disseminado 
(Hurst e Siciliani, 2003). No Reino Unido, quando houve melhorias de acesso no 
sistema público, foi devido ao aumento de recursos (Tuohy, Food e Stabile, 2004; 
Madore, 2006). Também não há indicação de que o seguro privado duplicado tenha 

18. A elasticidade-preço da demanda por seguro privado de saúde mede a variação percentual na quantidade comprada 
de seguro em função da variação de 1 ponto percentual (p.p.) no preço da apólice. Uma elasticidade-preço de -0,35 
significa dizer que uma queda de 1% no preço leva a um aumento de 0,35% na quantidade comprada. 
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contribuído para a melhoria de acesso no sistema público australiano (Hurley et 
al., 2002; Hurst e Siciliani, 2003).

Assim como no caso australiano, a elasticidade-preço da demanda por seguro 
privado no Brasil é baixa e foi estimada em -0,44 (Menezes et al., 2006). Portanto, 
as mesmas dificuldades para expandir a cobertura somente com redução do prêmio 
de seguro devem se aplicar ao caso brasileiro, ainda mais quando se considera a 
elevada coparticipação nos custos dos tratamentos por parte do beneficiário que está 
sendo proposta. Contudo, prêmios de seguro mais baixos e a elevada coparticipação 
dos beneficiários podem levar a maior cobertura via empregador. De qualquer 
modo, se o resultado da política for um aumento da população coberta pela saúde 
suplementar, depara-se com outro problema relevante, que é a insuficiência da rede 
assistencial. Atualmente, dificuldades de acesso no SUS e na saúde suplementar 
têm sido recorrentes, e, em que pesem problemas de gestão, falta de recursos 
financeiros e outros problemas, existem evidências de que os recursos físicos e 
humanos disponíveis não têm sido capazes de assegurar atendimento adequado, 
como evidenciado principalmente pelos vazios assistenciais na saúde suplementar 
(ANS, 2015) e no SUS (Ipea, 2017). Dado que o SUS e a saúde privada competem 
por recursos assistenciais privados – determinados pela capacidade instalada –, a 
expansão da cobertura na saúde suplementar pode provocar apenas a substituição 
da assistência prestada no SUS, não havendo, portanto, melhorias de acesso. 

Em conclusão, embora a proposta traga elementos positivos para a assistên-
cia prestada na saúde suplementar – por exemplo, a exigência de acesso inicial 
pela atenção primária, a definição de protocolos clínicos e a obrigatoriedade de 
segunda opinião médica para os procedimentos de alta complexidade –, o exposto 
anteriormente sugere cautela com programas de incentivo à expansão da cobertura 
privada de seguro de saúde, como forma de melhorar o acesso e reduzir os gastos no 
sistema público. Existe pouco alívio fiscal e melhoria de acesso que possam advir de 
seguro privado duplicado; ainda mais quando são levados em conta os benefícios 
tributários concedidos ao consumo privado de assistência à saúde, que ampliarão 
se houver aumento da cobertura pela saúde suplementar.19 De fato, é mais razoável 
supor que o resultado da proposta seja a substituição gradual de planos e seguros 
existentes pelos novos produtos com regulação mais frouxa e maior coparticipação 
dos beneficiários nos custos dos tratamentos, transferindo, assim, para o SUS os 
casos mais complexos e mais custosos (Andrade et al., 2018).

19. Para se ter ideia, em 2014, o gasto tributário via imposto de renda com o consumo privado de assistência à saúde 
já foi de quase R$ 15 bilhões, o que representa mais de 13% do gasto federal com ações e serviços públicos de saúde 
(Brasil, [s.d.]).
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2.3  SUS Legal: proposta de mudanças nas transferências 
intergovernamentais 

Além das mudanças na vinculação legal de recursos federais para o SUS, também 
foram propostas mudanças na forma de transferência dos recursos federais para 
os demais entes da Federação, com o objetivo de tornar mais eficiente a alocação 
destes recursos entre os diversos programas e políticas. 

Os representantes dos gestores do SUS pactuaram, em reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT), de 26 de janeiro de 2017, proposta de modificação 
significativa no mecanismo de transferência de recursos federais para estados e 
municípios. Essa medida, chamada de SUS Legal, propõe a alteração da forma 
vigente de repasse de recursos em seis blocos de financiamento (assistência farma-
cêutica; atenção básica; gestão; investimentos; média e alta complexidade – MAC; 
e vigilância em saúde) para dois blocos, um para os recursos de custeio e outro para 
capital. Com esta alteração, as transferências deixariam de ter a sua aplicação definida 
a priori, segundo as grandes áreas representadas pelos blocos de financiamento e 
pelos componentes vinculados a eles, e passariam a ter a sua destinação predefinida 
apenas como despesas para custeio e para investimentos no SUS. Com isso, a 
decisão sobre a aplicação desses recursos em áreas de atuação do sistema, políticas 
e programas ficaria inteiramente sob a responsabilidade de municípios e estados.20 
Por ora, a medida foi pactuada, mas precisa ser regulamentada e implementada.21 

Um dos argumentos utilizados para justificar a mudança nesse mecanismo, 
especialmente pela representação dos municípios, é que os recursos federais são 
transferidos de forma muito engessada, em várias linhas de repasses, entre as 
automáticas, que são destinadas a todos os entes da Federação, e os incentivos, 
que estão sujeitos à adesão por parte do ente, o que dificultaria a gestão local, 
fazendo com que sobrem recursos para algumas finalidades e faltem para outras. 
Levantamento feito sobre os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde 
aos fundos estaduais e municipais de saúde revela que eram possíveis até 115 

20. As decisões sobre as transferências de recursos federais se dão no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 
que as regulamenta por meio de portarias. Atualmente, nas reuniões da CIT, os representantes dos estados (Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde – CONASS) e dos municípios (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde –  
CONASEMS) pactuam a implantação de serviços, políticas e programas com o Ministério da Saúde e estabelecem 
linhas de repasse de recursos federais para financiá-los, seja isoladamente pela União, seja com a participação dos 
demais entes da Federação. Essas linhas de repasse são organizadas em componentes dos blocos de financiamento, 
sistematizando desta forma a execução financeira do Ministério da Saúde quanto às modalidades de transferência dos 
recursos. Assim, tem-se elevada vinculação dos recursos federais transferidos para financiamento de serviços de saúde, 
políticas específicas, programas e até mesmo projetos no âmbito do SUS.
21. Ver Brasil (2017b).
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linhas de repasses22 para os municípios e 96 para os estados em 2016. A mediana 
do número de linhas de repasses para municípios foi de 23, sendo que naqueles 
com mais de 1 milhão de habitantes foi de 62. Os municípios com maior número 
de repasses foram São Paulo e Belo Horizonte, com 75.

TABELA 2
Mediana do número de linhas de repasse do Ministério da Saúde para secretarias 
municipais de saúde para custeio de ações e serviços de saúde (2016)

Faixa de população
No de 

municípios
Mediana do no de repasses por blocos de financiamento (custeio)

Total
Atenção 
básica

Média e alta 
complexidade

Assistência 
farmacêutica

Vigilância 
em saúde

Gestão

Acima de 1 milhão 
de hab.

16 62 16 31 2 12 2

De 500 mil a 1 
milhão de hab.

24 52 15 24 2 12 1

De 200 mil a 500 
mil hab.

107 40 12 14 2 11 1

De 100 mil a 200 
mil hab.

161 33 12 10 2 11 0

De 50 mil a 100 
mil hab.

350 29 11 6 1 10 0

De 20 mil a 50 
mil hab.

1.101 24 11 3 1 10 0

De 10 mil a 20 
mil hab.

1.365 21 10 1 1 9 0

De 5 mil a 10 mil 
hab.

1.208 20 10 1 1 9 0

Até 5 mil hab. 1.237 19 9 1 1 9 0

Total 5.569 23 10 1 1 9 0

Fonte: Ministério da Saúde; Fundo Nacional de Saúde.
Elaboração do autor.

A equipe responsável pela execução orçamentária e financeira do Ministério 
da Saúde argumenta que o entendimento de que há excessivo engessamento no uso 
dos recursos federais seria equivocado, uma vez que os blocos de financiamento têm 
vinculados a cada um deles apenas uma conta bancária para operação dos repasses; 
exceção feita para o de assistência farmacêutica, que possui duas contas, sendo que 
a aplicação dos recursos de cada conta ficaria a critério do gestor local, desde que 

22. Cada linha de repasse representa uma regra específica para aplicação dos recursos e é destinada ao financiamento 
de um serviço, uma política ou um programa de saúde. Quando se diz que eram possíveis até 115 linhas de repasses 
para municípios, por exemplo, isso significa que existiam 115 linhas para o financiamento de serviços, políticas e 
programas para estes entes da Federação. O número de linhas de repasse que cada município recebe depende da sua 
capacidade instalada para a oferta de serviços e de sua adesão às políticas e aos programas que foram pactuados 
pelos três gestores do SUS no âmbito da CIT.
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utilizados para financiar ações e serviços dentro desta grande área que representa 
o bloco, conforme regulamentação dada pela Portaria GM/MS no 204, de 29 de 
janeiro de 2007. 23 Contudo, na prática, a contradição é que esta própria equipe 
alerta que as regras para uso dos recursos editadas nas portarias que estabelecem 
as várias linhas de repasse – para programas ou iniciativas na saúde – precisam ser 
observadas pelos gestores estaduais e municipais. E, de fato, elas são consideradas 
pelos órgãos de controle quando das auditorias sobre a sua aplicação, mesmo que 
contradigam a orientação anterior da portaria que estabelece as regras de caráter 
geral (Portaria GM/MS no 204/2007).

O excesso de regulamentação na aplicação dos recursos cria barreiras impor-
tantes para a execução das políticas localmente e configura uma banalização do 
poder de indução das políticas por parte do Ministério da Saúde. Os efeitos dessa 
prática sobre a efetividade dos programas precisariam ser melhor avaliados, mas 
se podem esperar resultados pouco expressivos do ponto de vista nacional, dada a 
pulverização dos recursos em incentivos repassados por adesão e dispersos em todo 
o território, sem que um plano contendo objetivos e metas tenha sido elaborado 
para defini-los. Entretanto, a eliminação dos blocos de financiamento e das regras 
de aplicação dos recursos de cada linha de repasse precisaria ser analisada com 
cautela por várias questões e problemas ainda existentes no SUS.

A primeira questão consiste no fato de que é preciso garantir mecanismos de 
sustentação da implementação de políticas nacionais e é necessário reconhecer que 
o financiamento federal exerce este papel. A literatura sobre o federalismo brasileiro 
e a política de saúde tem demonstrado que o sucesso na descentralização de ações e 
serviços de saúde, bem como na implementação das políticas e programas, é devido, 
em parte, à capacidade de o Ministério da Saúde induzir tais processos por meio 
da alocação de recursos.24 A mudança proposta no SUS Legal reduz drasticamente 
a possibilidade de o órgão influir nesta implementação, haja vista o fato de que a 
decisão de alocação dos recursos federais passaria a ser tomada autonomamente pelos 
municípios e estados e o ministério ficaria sem um dos principais instrumentos de 
coordenação dos esforços dos entes da Federação em âmbito nacional. 

A segunda questão é a respeito do planejamento no sistema que poderia ser um 
instrumento importante de coordenação das iniciativas relevantes nacionalmente, 
fazendo com que talvez se prescindisse da indução federal via financiamento, 
permanece frágil e pouco utilizado para esta finalidade. Planos de saúde ainda 
são elaborados de forma cartorial, porque sua existência é exigida legalmente 
e constitui requisito para o recebimento de transferências federais de recursos. 
Além disso, o planejamento ascendente, previsto na Lei no 8.080/1990 e pensado 

23. Ver Oliveira Júnior et al. (2017).
24. Ver Arretche (2002; 2004).
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como processo necessário para a consideração de necessidades e prioridades locais 
quando da elaboração dos planos de saúde para os âmbitos estadual e nacional, 
tampouco se consolidou.

Recentemente, como desdobramento da proposição de alteração do mecanismo 
de repasse dos recursos federais, tem-se discutido o planejamento ascendente como 
um processo a ser implementado no SUS. Embora a iniciativa de priorizá-lo seja 
louvável, altamente relevante e mereça apoio, no atual contexto, a proposta de repassar 
os recursos livremente para depois se implementar o planejamento ascendente, a 
fim de subsidiar a elaboração de planos de saúde mais afinados com as necessidades 
locais, subverte a ordem natural nos processos de planejamento e desconsidera a 
finalidade de sua realização. É natural em um processo de planejamento que, em 
primeiro lugar, se enunciem quais são os problemas, quais são prioritários, quais 
são as soluções possíveis, quais soluções serão implementadas e quais os recursos 
necessários, para depois compatibilizar as expectativas com os recursos disponíveis, 
priorizando-se as mais relevantes, segundo critérios que precisam estar explícitos.  

A terceira questão a ser considerada a respeito do SUS Legal também tem relação 
com o planejamento no sistema e diz respeito aos critérios de rateios de recursos. 
Critérios para a distribuição dos recursos já são utilizados no SUS; foram pactuados, 
mas não seguiram o que estava previsto na Lei no 8.142/1990 – que era a regra vigente 
antes da Lei Complementar no 141/2012.25 Esses critérios foram e são utilizados 
pelos representantes das três esferas de governo quando da aprovação de cada linha de 
repasse para estados e municípios. Contudo, não se tem uma visão geral da aplicação 
do conjunto dos critérios e dos métodos utilizados na partilha dos recursos. Com a 
aprovação da Lei Complementar no 141/2012, foi estabelecido um conjunto vasto de 
critérios, de difícil implementação, e o Ministério da Saúde ficou obrigado a definir e 
a publicar anualmente a metodologia pactuada e os valores a serem transferidos a cada 
ente da Federação; algo que não vem sendo cumprido. Não por simples omissão, mas 
porque redefinir o método utilizado no rateio implica realocação de recursos entre os 
entes, uma vez que nos últimos anos não se observou aporte de recursos adicionais ao 
orçamento federal da saúde em relação à aplicação mínima. Se estados e municípios 
não admitem a realocação, pois alguns entes perderiam recursos federais para que 
outros ganhassem, então o impasse está criado, e isso muito provavelmente explica o 
fato de que até o momento este dispositivo legal não tem sido observado.

Ainda que a redefinição dos critérios de rateio seja mencionada como crucial 
para a implementação da mudança pactuada na CIT (SUS Legal), sua operacio-
nalização não é fácil. Reconhece-se o mérito de a Lei Complementar no 141/2012 
ter demonstrado preocupação com as desigualdades regionais, mas também se 
aponta que, a menos que o Conselho Nacional de Saúde (CNS) ou os órgãos de 

25. Ver Melamed (2011, p. 64).
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controle exijam sua implementação, dificilmente o gestor federal, em conjunto 
com as representações de gestores dos estados e dos municípios, apresentará uma 
proposta no curto ou médio prazo, pelas razões financeiras mencionadas.26

A tendência para os próximos anos é de redução da participação federal 
no financiamento do SUS, em razão do congelamento da aplicação mínima do 
Ministério da Saúde em termos reais, com a aprovação da Emenda Constitucional 
no 95/2016 (Novo Regime Fiscal, mais conhecida como a emenda do teto de 
gasto). Com isso, a probabilidade de que seja solucionado o impasse envolvendo 
os critérios de rateio é baixa. Assim, caso a mudança no mecanismo de repasse 
se efetive, os critérios e os rateios atuais terão que ser mantidos, reduzindo a 
possibilidade de os planos elaborados influírem sobre o montante de recursos 
distribuídos a cada ente da Federação. Preserva-se, dessa forma, a lógica vigente de 
distanciamento entre o planejamento e a alocação de recursos, pois os montantes 
alocados permanecerão sendo definidos a priori, com base no volume de recursos 
disponíveis, sem possibilidade de estabelecimento de critério que leve em conta 
as necessidades locais e regionais quanto à oferta de bens e serviços de saúde, a 
fim de reduzir as desigualdades e garantir a integralidade da atenção à saúde em 
todo o território nacional. Na verdade, com ou sem o SUS Legal, a dificuldade 
envolvendo a publicação dos métodos e dos valores persistirá, dada a situação atual 
de congelamento da aplicação mínima federal em ASPS. 

A quarta questão que merece destaque é o provável efeito da mudança proposta 
sobre a pressão que o governo federal sofre em razão do financiamento da saúde. 
Os blocos de financiamento garantem, em certa medida, que seja preservada 
a alocação dos recursos federais em grandes áreas. Isso ocorre porque as linhas 
de repasse são pactuadas e traduzem compromissos assumidos pelo Ministério 
da Saúde no financiamento de ações e serviços de atenção básica, de média e 
alta complexidade, de vigilância em saúde etc. A margem para o MS realocar os 
recursos entre os blocos é estreita. Ocorre que, sob a vigência do teto de gasto, a 
pressão sobre o órgão tende a aumentar, especialmente para a habilitação de novos 
serviços de média e alta complexidade e o aumento do valor repassado (ampliação 
do teto de MAC). É preciso também lembrar que os estados e os municípios não 
podem usar os recursos repassados em um bloco no financiamento de despesas 
vinculadas a outro bloco durante o exercício financeiro.27 Assim, a mudança do 
mecanismo de repasse aliviaria a pressão sobre o Ministério da Saúde para mais 
financiamento, particularmente para a média e alta complexidade, pois estaria na 
discricionariedade dos gestores estaduais e municipais a distribuição dos recursos 

26. Ver Piola (2017).
27. Segundo os dirigentes do Fundo Nacional de Saúde e da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, a realocação 
dos recursos pelos estados e municípios de um bloco de financiamento para outro apenas pode ser feita no final de 
cada ano mediante autorização do Ministério da Saúde.
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conforme as prioridades que definirem. Essa situação pode contribuir para maior 
desresponsabilização do governo federal no financiamento da saúde. 

Outra questão que se apresenta em quinto lugar nesta discussão é o risco 
elevado de os serviços assistenciais de média e alta complexidade exercerem maior 
pressão sobre o orçamento municipal e estadual em um contexto de não existência 
dos blocos de financiamento, e de esses serviços absorverem recursos que seriam 
destinados a outras ações e serviços de saúde, especialmente em atenção básica e 
vigilância em saúde.28 É de conhecimento geral a participação expressiva da média 
e alta complexidade no gasto do SUS, cujos custos de bens e serviços oferecidos são 
igualmente elevados. Pressionados pela demanda crescente e no contexto do teto 
de gasto no governo federal, os gestores locais podem priorizar o financiamento 
dos serviços assistenciais mais complexos, em detrimento da atenção básica e de 
ações de promoção e proteção à saúde. No médio e longo prazos, os efeitos desta 
escolha podem ser graves para a organização do SUS, resultando em retorno ao 
modelo hospitalocêntrico de atenção à saúde, elevação dos custos do cuidado e 
piora da situação de saúde da população. Está claro que os gestores decidiriam 
sobre a distribuição dos recursos entre os diversos serviços e níveis de complexidade, 
podendo manter as diretrizes mestras de organização do sistema como o foco na 
atenção básica, mas a situação local em termos de capacidades individuais, orga-
nizacionais e institucionais para a gestão do sistema de saúde não permite muita 
tranquilidade a esse respeito. 

Por isso, destaca-se a governança local como a sexta questão a se considerar. 
A descontinuidade política, a fragilidade técnica e a alta rotatividade de secretários 
nos municípios, assim como a ausência de secretarias estaduais de saúde atuantes 
devido às suas fragilidades estruturais e técnicas, têm sido apontadas como problemas 
frequentes no SUS. Adicionam-se ainda a esse rol de limitações: a gestão efetiva e 
eficiente do sistema; a dificuldade de os colegiados regionais superarem os interesses 
eleitorais, clientelistas e corporativos presentes na cultura política municipal; a 
incapacidade para regular o setor privado contratado, seja para a gestão ou para 
a prestação de serviços; a fragilidade dos instrumentos jurídicos para garantia das 
pactuações; e a dificuldade de regulação dos fluxos regionais.29

Finalmente, uma sétima questão relevante diz respeito à regionalização da 
assistência à saúde. A regionalização é essencial para assegurar o acesso aos serviços 
especializados e, consequentemente, garantir a integralidade da atenção à saúde, 
o que demanda o estabelecimento de relações cooperativas entre os membros da 

28. Essa pressão decorre da demanda por serviços, seja pela procura direta dos cidadãos, seja por meio do Judiciário. 
A oferta de serviços de saúde em média e alta complexidade ainda é um dos gargalos do SUS, o que compromete a 
garantia de integralidade da atenção à saúde. Muitos pacientes esperam em longas filas para realização de exames 
e de procedimentos.
29. Ver Mello et al. (2017).
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Federação, sendo essas relações particularmente importantes entre os municípios 
e entre estes e seus estados. Em 2011, aproximadamente 76% (4.221) do total 
de municípios (5.563) dispunham de apenas serviços de atenção básica em seu 
território, quase 22% (1.219) deles tinham pouca estrutura em média e alta 
complexidade e apenas 2,2% (123) possuíam estrutura mediana para os serviços 
de média e alta complexidade,30 o que não apenas demonstra a necessidade de 
organizar a oferta em bases regionais, mas também indica a alta concentração dos 
serviços especializados em poucos municípios.

Embora ainda hoje muitos sejam os obstáculos à regionalização da assistência 
à saúde, como a falta de recursos novos, a ausência do poder político-partidário e do 
Executivo estadual nas coalizões de apoio à regionalização, além da judicialização 
da saúde, que contribui para que os entes da Federação tenham receio de explicitar 
seus compromissos quanto à oferta de bens e serviços de saúde,31 a alteração do 
mecanismo de repasse dos recursos federais pode criar condições mais desfavoráveis 
a esse processo. A experiência pregressa do próprio SUS aporta lições importantes 
a esse respeito. A descentralização dos serviços de saúde promovida com base na 
municipalização, feita no início dos anos 1990, é apontada como indutora da 
fragmentação e da baixa capacidade de integração e solidariedade entre os entes da 
Federação, a despeito de o desenho do sistema prever a integração dos municípios a 
um sistema único pela racionalidade de uma legislação constitucional, da existência de 
órgãos colegiados para definição de políticas e normas e da previsão de coordenação 
do sistema pela União e pelos estados. Na prática, a municipalização por si só pode 
ser causa de iniquidade no acesso a serviços de saúde, em razão das desigualdades 
de oferta e de qualidade entre os municípios e entre as grandes regiões do país.32

Argumentos de natureza econômica justificam a regionalização da oferta de 
serviços especializados, na medida em que é preciso otimizar o uso dos recursos no 
sistema. A oferta de serviços de saúde em todos os níveis de complexidade em todos 
os entes da Federação é algo impraticável em um país com 5.568 municípios, dos 
quais 4.915 (88%) têm menos de 50 mil habitantes, seja porque se perde muito com 
a escala e os custos aumentam, seja porque a resolutividade dos serviços seria baixa, 
uma vez que o acesso a profissionais especializados e a recursos tecnológicos mais 
avançados é mais difícil nos municípios menores. Uma análise sobre a influência 
do porte dos hospitais, de sua natureza jurídica,33 de seu tipo de unidade e da 

30. Ver Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS). Grupos homogêneos. Disponível em: <https://bit.
ly/2GvFgKs>. Acesso em: 25 maio 2017.
31. Ver Moreira, Ribeiro e Ouverney (2017).
32. Ver Santos (2006).
33. Trata-se da natureza jurídica da entidade que gerencia, dirige ou administra o estabelecimento de saúde. Entre as 
categorias de natureza jurídica, encontram-se: administração direta de saúde; administração direta de outros órgãos; 
fundação; autarquia; empresa; organização social pública; economia mista; cooperativa; sindicato; e associação profissional.
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existência de atividade de ensino sobre o desempenho da rede hospitalar do SUS 
mostra o efeito da escala para a eficiência dos hospitais, sendo que o desempenho 
é superior para os hospitais maiores.34

Com a proposta do SUS Legal, tem-se observado que o debate sobre a 
regionalização da assistência está na agenda de seus formuladores, algo que precisa 
ser reconhecido como importante. A questão que se levanta é se os municípios, 
com baixa participação dos estados e com a possibilidade de reduzida atuação do 
governo federal, se implementada a mudança, serão capazes e terão forças sozinhos 
para se articularem, a fim de conformarem macrorregiões ou regiões de saúde, 
além de redes de atenção à saúde. Pelas evidências que se têm até o momento, 
provenientes de estudos sobre o federalismo brasileiro na saúde, e dado o contexto 
de subfinanciamento do sistema, pode-se prever que esta tarefa será muito difícil. 

Por todas as questões apresentadas, é preciso ter cautela com a implementação 
da proposta de mudança de repasse de recursos contida no SUS Legal, considerando 
os seus prováveis impactos para a organização do sistema e, consequentemente, 
para a garantia da integralidade da atenção à saúde. A favor da proposta, tem-se 
advogado pelo respeito à autonomia dos entes e propõe-se a transferência global 
dos recursos federais, em consonância com o planejamento de cada um deles e do 
planejamento regional.35 Defende-se a adoção de critérios de rateio e a implementação 
do planejamento ascendente, a fim de definir a priori o volume de recursos que 
serão repassados e de respeitar, assim, as necessidades locais.36 Também se reconhece 
o mérito da proposta, mas se pondera que a simples alteração do mecanismo de 
repasse sem regulamentação dos critérios de rateio constitui um problema, porque, 
com o financiamento insuficiente do SUS, tal mudança aliviaria a pressão sobre 
o Ministério da Saúde a respeito da necessidade de mais recursos para o sistema, 
e seriam mantidos os valores atuais repassados a cada ente da Federação, sem 
correções que pudessem contribuir para a equidade na alocação desses recursos.37 

Reduzir a possibilidade de o governo federal coordenar o processo de imple-
mentação de políticas nacionais por meio do estabelecimento de mecanismos 
atrelados ao seu financiamento não parece uma saída adequada, pelos vários pro-
blemas e questões que foram apresentadas. Mas também não é admissível o grau de 
engessamento que o Ministério da Saúde impõe aos gestores estaduais e municipais 
quanto ao uso dos recursos federais, por meio de regramentos excessivos vinculados 
às dezenas de linhas de repasse. É preciso encontrar uma solução intermediária 
que flexibilize a aplicação de recursos pelos secretários de saúde, mas que preserve 

34. Ver Ramos et al. (2015).
35. Ver Junqueira (2016).
36. Ver Santos (2016).
37. Ver Mendes (2017).
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a possibilidade de o gestor federal orientar os processos de alocação de recursos 
para o alcance dos objetivos nacionais da política de saúde, com a participação 
dos gestores estaduais de saúde neste processo de coordenação da política e dos 
esforços dos entes da Federação.

3 ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS

3.1 Execução orçamentário-financeira do Ministério da Saúde em 2015 e 2016

Em 2015, o MS teve dotação inicial para as despesas com ASPS no valor de R$ 
110,9 bilhões, tendo sido autorizados 99,6% deste valor ao final do exercício. 
Contudo, a execução orçamentária, calculada pela participação das despesas 
empenhadas em relação ao valor autorizado, foi de 91,0%, revelando que havia 
espaço no orçamento para execução de cerca de R$ 10 bilhões a mais (tabela 3). 

O saldo orçamentário diminuiu em 2016 para aproximadamente R$ 3,7 
bilhões em razão de a execução ter aumentado para 96,7%, o que revela maior 
esforço de ajuste entre o orçamento autorizado e as despesas empenhadas por 
parte do governo federal. Note-se que o valor autorizado em ambos os anos foi 
praticamente o mesmo (R$ 110,4 bilhões). 
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A execução financeira, medida pela participação das despesas pagas sobre as 
empenhadas, atingiu 92,2%, o que indica que 8% (R$ 7,9 bilhões) das empenhadas em 
2015 foram inscritas como restos a pagar (RP) em 2016, sendo a maior parcela referente 
a restos a pagar não processados (empenhados, mas não liquidados), considerando que a 
diferença entre o valor liquidado e o pago foi de R$ 756 milhões – inscritos como restos 
a pagar processados no próximo exercício.38 Em 2016, a execução financeira se manteve 
no mesmo patamar (92,7%), restando para serem inscritos como restos a pagar em 2017 
R$ 7,8 bilhões (7,3%), dos quais R$ 271 milhões como restos a pagar processados. 
Isso revela que parcela significativa dos RP se refere a despesas não liquidadas dentro do 
exercício; em outras palavras, não houve reconhecimento do débito junto a credores ou 
mesmo no âmbito da administração pública – por exemplo, parcelas de transferência 
para estados ou municípios ou despesas com pessoal do Ministério da Saúde.

Maior execução orçamentária e igual execução financeira relativas nos exercícios 
de 2015 e 2016 mostram o esforço do governo federal para ajustar o orçamento 
executado em relação à dotação inicial, a fim de que o valor autorizado ficasse mais 
próximo do valor empenhado. Mas também que o Ministério da Saúde não conseguiu 
reduzir significativamente a parcela das despesas que rola para o próximo exercício 
financeiro como RP, apesar das críticas feitas a esta situação recentemente.39 Para 
o exercício de 2017, foram inscritos R$ 14,5 bilhões relativos a despesas de anos 
anteriores, inclusive de empenhos realizados em 2003, dos quais R$ 10,8 bilhões 
são referentes a despesas em ASPS (R$ 7,8 bilhões concernentes ao orçamento de 
2016 e R$ 3,0 bilhões de exercícios anteriores).

A tabela 4 apresenta a execução orçamentária e financeira por grupo de natureza 
de despesa (GND), destacando-se a baixa execução de despesas com investimentos em 
2015, 32,9% e 31,7%, respectivamente. Na prática, isso significa que havia autorização 
do Congresso Nacional para execução de R$ 9,3 bilhões, tendo sido empenhados 
apenas R$ 3,1 bilhões, liquidados R$ 985 milhões e pagos somente R$ 971 milhões 
do valor empenhado, o que demonstra que a maior parcela das despesas ficou para 
ser inscrita como restos a pagar não processados. Em 2016, a execução orçamentária 
das despesas com investimentos foi de 70,3% e a financeira, de 39,6%. Vale destacar 
que a dotação inicial e o valor autorizado para investimentos em 2016 foram 33% 
menores que no ano anterior. Esta melhoria na execução orçamentária pode estar 
mais relacionada à diminuição do montante de recursos previstos para as despesas 
de capital do que a condições orçamentárias (limite de empenho) e administrativas 
mais favoráveis à realização de obras e à aquisição de equipamentos. Veja-se que o 
valor autorizado passou de R$ 9,3 bilhões em 2015 para R$ 6,2 bilhões em 2016.

38. Na tabela 3, observa-se que os percentuais mais baixos de execução orçamentário-financeira ocorreram para as 
transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, 54,5 e 56,5%, respectivamente, que podem estar relacionadas 
a recursos destacados em emendas parlamentares.
39. Ver matéria do Estado de S. Paulo (Teremos..., 2016).
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TABELA 4
Execução orçamentário-financeira do Ministério da Saúde em ASPS, por grupo de 
natureza de despesa (2015 e 2016)

Dotação 
inicial (a)

Autorizado 
(b)

Empenhado 
(c) Liquidado (d) Pago (e)

Saldo 
orçamentário 
(f) = (b) - (c)

1 - Pessoal e encargos sociais 9.963,85           9.597,25           9.519,87           9.506,62           9.505,73           77,38                99,19% 99,85%
3 - Outras despesas correntes 91.185,36         91.180,40         87.561,23         82.662,86         81.921,44         3.619,17           96,03% 93,56%
4 - Investimentos 9.450,90           9.333,25           3.067,61           984,60              971,07              6.265,64           32,87% 31,66%
5 - Inversões financeiras 324,21              338,26              311,62              181,62              181,62              26,64                92,12% 58,28%
TOTAL 110.924,32        110.449,16        100.460,34       93.335,70         92.579,87         9.988,83           90,96% 92,16%

Dotação 
inicial (a)

Autorizado 
(b)

Empenhado 
(c) Liquidado (d) Pago (e)

Saldo 
orçamentário 
(f) = (b) - (c)

1 - Pessoal e encargos sociais 10.098,74         9.925,82           9.694,34           9.673,81           9.673,78           231,48              97,67% 99,79%
3 - Outras despesas correntes 92.311,63         94.071,80         92.465,31         87.737,22         87.472,59         1.606,50           98,29% 94,60%
4 - Investimentos 6.367,42           6.226,62           4.378,75           1.739,26           1.732,65           1.847,87           70,32% 39,57%
5 - Inversões financeiras 206,29              180,05              180,05              52,93                52,93                -                    100,00% 29,40%
TOTAL 108.984,08       110.404,29        106.718,45        99.203,23         98.931,96         3.685,85           96,66% 92,70%

Exercício 2015

Exercício 2016

Grupo de Natureza de 
Despesa (GND)

Valores em milhões de R$ Execução 
orçamentária     
(g) = (c)/(b)

Execução 
financeira        

(h) = (e)/(c)

Grupo de Natureza de 
Despesa (GND)

Valores em milhões de R$ Execução 
orçamentária     
(g) = (c)/(b)

Execução 
financeira        

(h) = (e)/(c)

Fonte: Siga Brasil.
Elaboração do autor.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

A tabela 5 apresenta a execução orçamentário-financeira com investimentos 
por ação orçamentária. As ações que tiveram os menores percentuais de execução 
orçamentária em 2015 foram para a estruturação de serviços dos hospitais uni-
versitários (1,6%), E-Saúde (8,5%), apoio à implementação da Rede Cegonha 
(17,2%), bem como estruturação de unidades de atenção especializada (22,5%) e da 
rede de serviços de atenção básica (34%). Em 2016, nota-se melhoria significativa 
no nível de execução orçamentária, possivelmente pela razão já apontada, com 
menor execução para as ações relacionadas à implantação de unidades de pronto 
atendimento – UPAs (13,1%), à estruturação de serviços de atenção às urgências 
e emergências (27%) e à Rede Cegonha (33,9%).



138 Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 25 | 2018

TABELA 5
Execução orçamentário-financeira do Ministério da Saúde com investimentos  
(GND 4), por ação orçamentária (2015 e 2016)

8535 - Estruturação de unidades de atenção 
especializada em saúde

             4.633,98              1.043,41                   98,53                   96,63 22,52% 9,26%

8581 - Estruturação da rede de serviços de atenção 
básica de saúde

             2.026,01                 688,53                   33,23                   33,23 33,98% 4,83%

12L5 - Construção e ampliação de unidades básicas de 
saúde

                716,46                 456,25                 437,41                 437,41 63,68% 95,87%

13DW - Contrução do centro de processamento final 
de imunobiológicos

                221,70                   66,70                   53,39                   53,39 30,08% 80,05%

8933 - Serviços de atenção às urgências e emergências na 
rede assistencial

                214,77                 106,47                   25,60                   25,60 49,57% 24,05%

7652 - Implantação de melhorias sanitárias domiciliares 
para prevenção e controle de doenças

                202,64                   85,52                     0,02                         -   42,20% 0,00%

7656 - Implantação, ampliação ou melhoria de ações e 
serviços de saneamento básico em pequenas 

                132,09                   74,61                     2,18                     2,18 56,48% 2,93%

12L4 - Implantação, construção e ampliação de 
unidades de Pronto atendimento - UPA

                126,32                   79,31                   74,35                   74,35 62,78% 93,75%

20R4 -Apoio à implementação da Rede Cegonha                   94,40                   16,21                   13,51                   13,10 17,17% 80,80%

6217 - Atenção à saúde nos serviços ambulatoriais e 
hospitalares do Ministério da Saúde

                  73,96                   53,52                   19,17                   12,99 72,37% 24,28%

20YN - Sistemas de tecnologia de informação e 
comunicação para a saúde (E-Saúde)

                  60,71                     5,13                     3,35                     3,35 8,45% 65,31%

20YE - Imunobiológicos e insumos para controle de 
doenças

                  55,00                   55,00                     6,38                     3,04 100,00% 5,52%

20YP - Promoção, proteção e recuperação da saúde 
indígena

                  50,18                   40,25                   30,49                   30,48 80,22% 75,72%

7690 - Estruturação dos serviços de hematologia e 
hemoterapia

                  46,89                   15,04                     3,76                     3,74 32,09% 24,86%

2000 - Administração da unidade                   45,71                   21,28                   12,70                   11,65 46,56% 54,73%

20G8 - Atenção à saúde nos serviços ambulatoriais e 
hospitalares prestados pelos hospitais universitários

                  42,00                     0,68                     0,03                         -   1,62% 0,00%

8730 - Ampliação da resolutividade da saúde bucal na 
atenção básica e especializada

                  40,34                   25,34                   21,92                   21,92 62,83% 86,51%

Outras                 550,10                 234,37                 148,57                 148,01 42,60% 63,15%

TOTAL              9.333,25               3.067,61                 984,60                  971,07 32,87% 31,66%

8535 - Estruturação de unidades de atenção 
especializada em saúde

             2.780,77              1.885,32                 534,13                 533,89 67,80% 28,32%

8581 - Estruturação da rede de serviços de atenção 
básica de saúde

             1.200,99                 929,17                 303,02                 303,02 77,37% 32,61%

12L5 - Construção e ampliação de unidades básicas de 
saúde

                430,10                 294,97                 293,59                 293,59 68,58% 99,53%

7656 - Implantação, ampliação ou melhoria de ações e 
serviços de saneamento básico em pequenas 

                223,91                 208,40                     0,19                     0,19 93,07% 0,09%

13DW - Contrução do centro de processamento final 
de imunobiológicos

                182,00                 130,35                 125,11                 125,11 71,62% 95,98%

8933 - Serviços de atenção às urgências e emergências na 
rede assistencial

                143,86                   38,90                   29,55                   29,55 27,04% 75,97%

7652 - Implantação de melhorias sanitárias domiciliares 
para prevenção e controle de doenças

                136,66                 114,88                     0,99                     0,99 84,06% 0,86%

20YE - Imunobiológicos e insumos para controle de 
doenças

                103,26                 103,26                   56,44                   54,96 100,00% 53,22%

20YN - Sistemas de tecnologia de informação e 
comunicação para a saúde (E-Saúde)

                102,30                 101,03                   75,47                   75,47 98,76% 74,70%

12L4 - Implantação, construção e ampliação de 
unidades de Pronto atendimento - UPA

                  89,32                   11,68                   11,68                   11,68 13,07% 100,00%

6217 - Atenção à saúde nos serviços ambulatoriais e 
hospitalares do Ministério da Saúde

                  75,34                   63,49                   31,41                   31,16 84,28% 49,07%

20YP - Promoção, proteção e recuperação da saúde 
indígena

                  73,61                   60,93                   37,15                   36,47 82,78% 59,85%

13DU - Construção do Complexo de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Saúde e Produção de 

                  57,78                   48,48                   47,43                   47,43 83,91% 97,84%

20R4 -Apoio à implementação da Rede Cegonha                   50,74                   17,23                   16,25                   16,25 33,97% 94,26%

20YJ - Fortalecimento do sistema nacional de vigilância 
em saúde

                  48,36                   39,67                   20,43                   20,43 82,03% 51,51%

20G8 - Atenção à saúde nos serviços ambulatoriais e 
hospitalares prestados pelos hospitais universitários

                  42,00                   29,82                   17,47                   16,19 71,00% 54,31%

3921 -  Implantação de melhorias habitacionais para 
controle da Doença de Chagas

                  32,30                   30,69                     0,75                     0,75 95,02% 2,44%

Outras                 453,32                 270,49                 138,22                 135,53 59,67% 50,11%

TOTAL              6.226,62              4.378,75               1.739,26               1.732,65 70,32% 39,57%

Exercício 2015

Exercício 2016

Ações orçamentárias
Valores em milhões de R$ Execução 

orçamentária     
(e) = (b)/(a)

Execução 
financeira              

(f) = (d)/(b)Autorizado (a)
Empenhado 

(b) Liquidado (c) Pago (d)

Execução 
orçamentária     
(e) = (b)/(a)

Execução 
financeira              

(f) = (d)/(b)
Autorizado (a) Empenhado 

(b)
Liquidado (c) Pago (d)

Ações orçamentárias
Valores em milhões de R$

Fonte: Siga Brasil.
Elaboração do autor.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).
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Analisando-se a execução orçamentária das despesas com investimentos por 
plano orçamentário (PO),40 chama atenção a baixa execução dos seguintes POs 
em 2015: i) SOS Emergência (0,4%); ii) Crack, É Possível Vencer (12,6%); e iii) 
Rede Cegonha (17,1%). E, na execução financeira, os POs: i) controle do câncer 
(21,1%) e ii) Crack, É Possível Vencer (68,6%) (tabela 6). Em 2016, a execução 
orçamentária permaneceu baixa para o SOS Emergência (0%), as UPA (12,4%) e 
a Rede Cegonha (33%), mas superior entre os POs destacados, quando comparada 
a do ano anterior. Também houve melhoria da execução financeira.

TABELA 6
Execução orçamentário-financeira do Ministério da Saúde com investimentos, por 
plano orçamentário (2015 e 2016)

12L5 - Construção e ampliação de UBS                      716,46                      456,25                      437,41                      437,41 63,68% 95,87%
1231L - Crack, É Possível Vencer                        83,20                        10,50                          8,40                          7,20 12,62% 68,57%
10726 - Controle do câncer                        35,00                        19,34                          4,08                          4,08 55,26% 21,10%
10625 - Rede Cegonha                        94,40                        16,21                        13,51                        13,10 17,17% 80,80%
1051M - UPA                        25,60                          8,88                          7,28                          7,28 34,69% 81,93%
10221 - SOS Emergência                          3,20                          0,01                          0,01                          0,01 0,38% 100,00%
1012L - Viver sem Limite                        78,40                        56,75                        53,89                        53,89 72,38% 94,96%
TOTAL                       319,80                       111,69                         87,17                        85,55 34,93% 76,60%

001041N - Construção e ampliação de UBS                      420,54                      294,97                      293,59                      293,59 70,14% 99,53%
001231L - Crack, É Possível Vencer                        38,10                        35,39                        31,30                        31,30 92,91% 88,44%
0010726 - Controle do câncer                        40,54                        27,14                        10,06                        10,06 66,94% 37,09%
0010625 - Rede Cegonha                        50,04                        16,54                        16,05                        16,05 33,04% 97,04%
001051M - UPA                        20,80                          2,58                          2,58                          2,58 12,40% 100,00%
0010221 - SOS Emergência                        17,90                              -                                -                                -   0,00% 0,00%
001012L - Viver sem Limite                      101,28                        96,60                        84,46                        84,42 95,39% 87,39%
TOTAL                       689,19                       473,21                      438,04                      438,00 68,66% 92,56%

Exercício 2015

Exercício 2016

Planos orçamentários
Valores em milhões de R$ Execução 

orçamentária     
(e) = (b)/(a)

Execução 
financeira              

(f) = (d)/(b)
Autorizado (a) Empenhado (b) Liquidado (c) Pago (d)

Pago (d)Liquidado (c)Empenhado (b)Autorizado (a)
Planos orçamentários

Valores em milhões de R$ Execução 
orçamentária     
(e) = (b)/(a)

Execução 
financeira              

(f) = (d)/(b)

Fonte: Siga Brasil.
Elaboração do autor.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

Vários fatores podem contribuir para a baixa execução orçamentário-financeira  –  
entre eles, falhas no planejamento das despesas; embaraços administrativos no 
Ministério da Saúde; dificuldades de execução dos projetos por parte dos entes 
federados, na medida em que a maior parcela dos recursos é executada por estados e 
municípios; além do contingenciamento do empenho e do pagamento de despesas, 
motivados ou não por frustração nas previsões de arrecadação.41

No que se refere ao contingenciamento, na tabela 7, encontram-se estimativas 
do percentual contingenciado do orçamento do período 2002-2016, tanto quanto 
ao empenho – que é a participação da diferença entre o valor autorizado e o limite 
de empenho estabelecido para o Ministério da Saúde para as despesas dos GNDs 
3, 4 e 5, sobre o valor autorizado –, quanto em relação ao pagamento – que é a 
participação da diferença entre a soma das despesas empenhadas e dos restos a 
pagar inscritos e o limite de pagamento, sobre esta soma, para as despesas desses 
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GNDs.42 Observa-se que o valor empenhado em alguns anos foi maior que o limite 
de empenho. Isso ocorre, muito provavelmente, porque, além das despesas dos 
GNDs 1, 2 e 6, outras despesas também não se sujeitam à limitação de empenho. 
Ainda que estas despesas não tenham sido deduzidas do valor autorizado para fins 
de comparação com o limite de empenho, nota-se, na estimativa apresentada, que 
contempla a maior parcela das despesas contingenciáveis, que em 2007 e 2014 houve 
maior contingenciamento de empenho, 13% e 14%, respectivamente, enquanto 
para o pagamento se verificam maiores percentuais de contingenciamento, com 
maior valor alcançado em 2011 (24%), o que justifica em parte o aumento do 
estoque de restos a pagar. 

A respeito das despesas com ASPS, é importante destacar a vedação de 
contingenciamento de algumas delas nas leis de diretrizes orçamentárias (LDOs) 
de cada exercício do período 2002-2015. Por exemplo, despesas relativas ao piso 
da atenção básica, à média e alta complexidade em saúde e a medicamentos. 
Entretanto, os decretos de programação orçamentária e financeira dos exercícios 
desse período autorizaram tal contingenciamento.43 

Outra questão importante é que os dados apresentados na tabela 7 se referem 
a todas as despesas do Ministério da Saúde. O limite de empenho e de pagamento 
para as despesas com ASPS deveria ainda ser deduzido das despesas dos GNDs 3, 
4 e 5 relativas ao copagamento do Programa Farmácia Popular, para as academias 
da saúde, bem como da assistência médica e odontológica ao servidor, entre outras.

42. O contingenciamento não se aplica a gastos dos grupos de natureza de despesas (GNDs): 1 – pessoal e encargos 
sociais; 2 – juros; e 6 – amortização. Outras despesas também podem ficar isentas de contingenciamento, sendo 
relacionadas nos decretos de programação orçamentária e financeira de cada exercício. Por isso, os percentuais 
apresentados na tabela 7 são estimados, visto que o valor autorizado e o total das despesas a ser comparado com o 
limite de empenho e de pagamento, respectivamente, podem ser menores que o apresentado, o que diminui o percentual 
contingenciado. Importa, contudo, ressaltar que as despesas dos GNDs 3, 4 e 5 contemplam quase a totalidade das 
despesas que estão sendo contingenciadas. 
43. Ver Vieira e Piola (2016).
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TABELA 7
Estimativas do contingenciamento de empenho e de pagamento do Ministério da 
Saúde (2002-2016)
(Em R$ milhões) 

Empenhadas (d) RP inscritos (e) Total (f)

2002                   23.982                   22.476 6%                         22.456                           3.047                         25.503                         22.020 14%
2003                   24.675                   24.678 0%                         23.846                           2.933                         26.779                         24.038 10%
2004                   30.656                   29.307 4%                         29.221                           2.430                         31.651                         28.603 10%
2005                   34.905                   33.352 4%                         33.308                           3.325                         36.633                         33.267 9%
2006                   37.697                   36.892 2%                         36.026                           4.182                         40.207                         35.734 11%
2007                   44.345                   38.407 13%                         41.021                           5.886                         46.907                         37.958 19%
2008                   46.971                   44.372 6%                         44.599                           7.574                         52.172                         44.450 15%
2009                   52.935                   49.556 6%                         51.576                           9.602                         61.178                         47.877 22%
2010                   56.820                   54.135 5%                         54.439                         13.183                         67.622                         52.190 23%
2011                   66.126                   65.135 1%                         64.063                         12.548                         76.611                         57.880 24%
2012                   80.551                   75.536 6%                         71.543                         13.983                         85.526                         68.327 20%
2013                   84.102                   81.766 3%                         76.522                         14.841                         91.363                         74.446 19%
2014                 103.434                   88.814 14%                         84.821                         15.413                       100.235                         84.643 16%
2015                   91.031                   90.171 1%                         92.602                         14.794                       107.396                         86.991 19%
2016*                 102.516                   97.937 4%                         98.634                         15.791                       114.425                         97.300 15%

Despesas do MS empenhadas e RP inscritos (GNDs 3, 4 e 5)
Limite de 

pagamento (g) 

Contigenciamento 
de pagamento 

estimado em % (h) 
= [(f) - (g)]/(f)

Exercício

Valor 
autorizado -

GNDs 3, 4 e 5 
(a)

Limite de 
empenho (b)

Contingenciamento 
de empenho 

estimado em % (c) = 
[(a) - (b)]/(a)

Fontes:  Siga Brasil – para execução orçamentária –, Siafi – para o limite de empenho – e site da STN para o limite de pagamento. 
Elaboração do autor.
Obs.: 1 O limite de empenho de 2016 é o que consta no Decreto no 8.824, de 29 de julho de 2016.

  2  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 
(nota do Editorial).

O contingenciamento de empenho sofrido em 2015 foi menor que nos demais 
anos, mas houve a necessidade de o Ministério da Saúde usar parte do limite de 
empenho deste exercício para cobrir despesas relativas a 2014, o que pode criar 
efeito cascata se a questão não for resolvida no exercício subsequente. A Secretaria 
de Atenção à Saúde menciona no seu relatório de gestão o impacto de R$ 819,9 
milhões na ação 20AD – Piso da Atenção Básica Fixo, relativos ao ano anterior, o 
que exigiu readequação do planejamento orçamentário e redução de metas físicas.44 
Tal situação já havia sido identificada em estudo sobre o contingenciamento de 
despesas do ministério, verificando-se que o orçamento de 2015 tinha sido utilizado 
para honrar despesas de competências de 2014, as quais deveriam ter sido executadas 
na modalidade de transferência a estados e municípios naquele ano.45 

O contingenciamento de empenho em 2015, aliado ao empenho de despesas 
relativas a 2014, provocou redução de metas de implantação de equipes de atenção 
básica, de estruturação de serviços de hematologia e hemoterapia, de unidades de 
pronto atendimento, de habilitação de equipes de saúde prisional, de realização 
de transplantes, de elaboração e distribuição de materiais educativos, bem como 
de investimentos em unidades de atenção especializada, para novos exames de 
pré-natal e testes rápidos de gravidez.46 Em 2016, a Secretaria de Atenção à Saúde 
mencionou comprometimento da descentralização para os estados das ações no 

44. Ver Brasil (2016c, p. 57).
45. Ver Vieira e Piola (2016).
46. Ver Brasil (2016c).



142 Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 25 | 2018

âmbito do Programa Nacional de Qualificação da Hemorrede (PNQH), o que 
pode contribuir para a elevação do risco transfusional.47 

É importante notar que a restrição orçamentária afetou o alcance de metas 
físicas tanto relacionadas a despesas de custeio quanto de capital. Contudo, vale 
destacar que as despesas de capital são proporcionalmente mais afetadas, como 
se pode constatar na tabela 4. A baixa execução das despesas de capital precisa ser 
melhor investigada, uma vez que a escassez dos investimentos pode comprometer 
ainda mais a infraestrutura já deficitária do SUS. Situação esta que pode se agravar 
diante do congelamento do gasto federal com saúde, em virtude da aprovação da 
EC no 95/2016.

3.2 Execução física dos programas e das políticas

Nesta subseção, analisamos como os problemas financeiros afetaram a consecu-
ção da política de saúde no nível federal em 2015 e 2016, que foram marcados 
por restrições orçamentárias e financeiras impostas pela crise econômica e pelo 
contingenciamento de recursos. O ano de 2015 foi particularmente afetado, pois 
o contingenciamento de recursos ocorreu ainda na fase de empenho, trazendo 
dificuldades para a habilitação de novos serviços, expansão de atividades e inau-
guração de novas políticas. Assim, o MS priorizou a manutenção e a consolidação 
de programas e políticas já em andamento. 

A queda na atividade econômica, iniciada em 2014, reduziu a arrecadação de 
tributos e fez com que o governo federal tivesse dificuldade de honrar compromissos 
assumidos. Assim, o orçamento de 2015 já começou comprometido com dívidas 
roladas do exercício anterior e ainda sofreu ajustes ao longo do ano, devido ao 
contingenciamento de despesas por parte do poder executivo ou por cancelamento 
de recursos pelo Congresso Nacional. Dos recursos destinados ao Piso de Atenção 
Básica Variável (PAB Variável), por exemplo, quase R$ 820 milhões já estavam 
comprometidos com o pagamento dos repasses que deveriam ter sido feitos até o 
mês de novembro de 2014, e o Congresso Nacional ainda cancelou R$ 528 milhões 
da dotação inicial autorizada, que foi de pouco mais de R$ 13 bilhões. Mesmo 
recebendo a suplementação de recursos remanejados do Piso de Atenção Básica 
Fixo (PAB Fixo) no valor de R$ 90 milhões, o orçamento foi insuficiente, e R$ 
706 milhões referentes a repasses que deveriam ter sido feitos em 2015 oneraram 
o orçamento de 2016 do PAB Variável. 

Em algumas áreas, o contingenciamento afetou a execução da política de saúde 
mesmo sem o efetivo cancelamento dos recursos orçamentários correspondentes. A 
ação 8.735 – Alimentação e Nutrição para a Saúde, por exemplo, teve uma dotação 

47. Ver Brasil (2017b).
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autorizada de R$ 32 milhões, e somente R$ 3,76 milhões foram empenhados, 
devido ao contingenciamento ocorrido ao longo do ano. Contudo, ao final do 
ano, o contingenciamento dos recursos dessa ação foi cancelado. 

Além do custeio, o contingenciamento atingiu gastos com investimentos e 
emendas parlamentares. Embora a requalificação das unidades básicas de saúde 
(UBS) constasse entre as prioridades da política de saúde para 2015, 36% da dotação 
orçamentária inicialmente autorizada para a execução da política foi efetivamente 
contingenciada. Isso, somado à necessidade de honrar compromissos do ano 
anterior, forçou a reprogramação do número de obras de ampliação e construção 
de unidades. Assim, a meta física de construção e ampliação de UBS saiu de quase 
11.800 obras programadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 para uma 
execução de pouco mais de 3.300 obras. O contingenciamento de recursos afetou 
também a habilitação de novas equipes de Saúde da Família. A meta planejada 
para 2015 era de 40.318 equipes e estavam habilitadas em dezembro daquele ano 
40.162. Apesar do não cumprimento da meta, houve um crescimento relevante 
no número de equipes de Saúde da Família ribeirinhas, e, em dezembro de 2015, 
havia 93 equipes habilitadas, melhorando a atenção básica em localidades de difícil 
acesso na Amazônia Legal e no Pantanal sul mato-grossense. 

Uma grande parcela das equipes de Saúde da Família ribeirinhas (78 das 93 
habilitadas) é composta por profissionais de saúde do Programa Mais Médicos, 
um conjunto de iniciativas que visam ao provimento, à fixação e à formação de 
profissionais para a atenção básica. Esse programa foi lançado em julho de 2013 e, 
desde então, alocou mais de 18 mil médicos em mais de 4 mil municípios e nos 34 
distritos de saúde indígena, especialmente em periferias das grandes cidades, nos 
pequenos municípios, nas comunidades quilombolas, indígenas e assentadas, no 
sertão nordestino, nas populações ribeirinhas, entre outras localidades. Em 2015, 
apesar do contingenciamento, 329 novas equipes de Saúde da Família compostas 
por profissionais do Programa Mais Médicos foram habilitadas pelo MS. 

O Programa Mais Médicos é muito bem avaliado pela população, e 95% dos 
usuários afirmam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a atuação dos médicos do 
programa (pesquisa conduzida pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
e pelo Instituto de Pesquisas Sociais e Políticas e Econômicas de Pernambuco – 
Ipespe, que entrevistou 14 mil usuários em quase setecentos municípios do país). 
Contudo, a falta de recursos impediu que se avançasse em outros componentes do 
programa, como a inclusão de médicos especialistas, o Mais Especialidades, que 
tinha por objetivo ampliar o acesso a consultas, exames e procedimentos especia-
lizados no SUS e era considerado prioritário pelo governo no início do exercício 
orçamentário. O contingenciamento também afetou a estruturação de serviços 
mais especializados, como as UPAs e os serviços de realização de transplantes. 
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Além do contingenciamento de recursos que afetou a execução de diversas 
políticas e programas, 2015 foi marcado pelo início da aplicação do orçamento 
impositivo. A EC no 86/2016 alterou a regra de definição dos recursos financeiros 
federais destinados ao SUS e regulamentou a obrigatoriedade da execução de parte 
das despesas agregadas ao orçamento sob a forma de emendas parlamentares, além 
de estabelecer que metade do valor dessas emendas deve ser destinada à ASPS. 
Com a mudança, o MS elaborou cartilha de apresentação de propostas, com vistas 
a formar um banco de projetos e integrar as emendas parlamentares às políticas 
e aos programas prioritários. Um exemplo dessa estratégia pode ser encontrado 
na Ação 7.960 – Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia, na 
qual foram alocados R$ 32,4 milhões de recursos do programa e R$ 25,5 milhões 
referentes a emendas parlamentares.

Nesse cenário de dificuldades financeiras, que prejudicaram principalmente a 
habilitação de novos serviços e os investimentos, o MS priorizou a manutenção dos 
serviços já existentes e precisou também dedicar especial atenção aos preparativos 
para os Jogos Olímpicos Rio 2016, com destaque para os hemoderivados e serviços 
de urgência e emergência. 

Embora o contingenciamento de recursos tenha sido menos forte, em 2016, 
as dificuldades para a execução das políticas e dos programas continuaram. O 
ambiente econômico, social e político e, certamente, a mudança de governo 
ocorrida ainda no primeiro semestre não foram propícios à execução das políticas 
e dos programas. No caso da requalificação das UBS, por exemplo, grande parte 
das propostas habilitadas em 2016 ainda não havia recebido o repasse da primeira 
parcela no primeiro semestre de 2017. Em alguns casos, não somente a expansão 
dos serviços foi afetada, mas também houve diminuição dos serviços de saúde 
oferecidos, como a redução observada entre 2015 e 2016 no número de equipes 
de Saúde da Família. Importante notar que essa foi a primeira vez que houve queda 
no número de equipes, como mostra o gráfico 6. 
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Fonte: Brasil (2017b).

Diversos motivos podem contribuir para a redução nos serviços, como a 
suspensão de recursos devido a irregularidades e até a alimentação inadequada 
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); a falta de recursos, 
contudo, deve ter desempenhado papel crucial. Basta lembrar que, na ação que 
financia as equipes de Saúde da Família, o orçamento de 2016 já começou com-
prometido com uma competência financeira de 2015 e que o próprio MS admite 
que não atendeu à demanda por novos agentes comunitários de saúde devido à 
falta de recursos (Brasil, 2017b, p. 75). A tabela 8 traz exemplos de alguns serviços 
da atenção básica que sofreram redução entre 2015 e 2016. 

TABELA 8
Quadro comparativo de competências (dez./2015 e dez./2016)

Programa/política Dezembro/2015 Dezembro/2016

Equipe de Saúde da Família 40.162 40.097

Agentes comunitários de saúde 266.217 265.685

Equipe de saúde bucal 24.467 24.383

Unidade odontológica móvel 91 76

Microscopistas 522 511

Fonte: Brasil (2017b).
Elaboração do autor.

Embora tenha havido expansão de alguns serviços, como os núcleos de apoio 
à saúde da família (NASFs), a redução nos demais serviços de atenção básica é 
preocupante por esta ser a principal porta de entrada para o SUS, ter importância 
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para a organização da atenção à saúde e ser o principal meio de expansão dos 
serviços de saúde para as áreas menos afluentes. Ademais, essa redução pode ser 
um primeiro sinal das dificuldades para o financiamento da política de saúde que 
virão, com o advento do Novo Regime Fiscal e os limites por ele impostos aos 
gastos com saúde. 

A atenção especializada foi menos afetada do que a atenção básica. Em algumas 
áreas, faltaram recursos para expansão dos serviços, como os centros de especialidades 
odontológicas; em outras, dívidas de exercícios anteriores dificultaram a consecução 
da política – por exemplo, na atenção especializada em saúde mental. Contudo, 
um componente importante foi preservado: a expansão dos leitos de cuidados 
intensivos. Em 2016, foram habilitados 1.180 novos leitos de unidade de terapia 
intensiva – UTI (adulto, pediátrico, neonatal e unidade coronária). Em que pesem 
as dificuldades de se avaliar se esse incremento é suficiente para adequar a oferta às 
necessidades de saúde da população, causa alívio não ter havido redução nos leitos 
de UTI; um componente crítico para a garantia de acesso na atenção especializada.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises deste capítulo abrangem período particularmente difícil do financiamento 
do SUS, por coincidirem com os primeiros indícios do quadro recessivo instalado 
a partir de 2015 e as drásticas medidas tomadas para tentar revertê-lo em 2016. 
Por isso, o destaque dado a questões relacionadas ao tema do financiamento.

A aprovação da EC no 86/2015, em março de 2015, já trouxe o gosto amargo 
de mais uma tentativa frustrada de aumentar o aporte de recursos federais ao finan-
ciamento do SUS. Decepção pelo percentual vinculado da RCL (13,2% a 15%, 
escalonado em cinco anos), inferior ao historicamente defendido pelo Movimento 
Sanitarista; a introdução de mais rigidez para alteração da regra de aplicação, já 
que a nova regra foi inscrita na CF/1988; a inclusão na aplicação mínima de 
eventuais recursos oriundos de royalties do petróleo, que pela regra anterior seriam 
contabilizados como adicionais; extinção de mecanismos de proteção do gasto 
federal do SUS até então existentes, tais como o dispositivo da LC no 141, de 13 
de janeiro de 2012,48 que determinava que, em caso de variação negativa do PIB, 
seria mantido o valor nominal do empenhado no ano anterior.

Contudo, a situação iria ficar ainda mais crítica com a aprovação em dezembro 
de 2016 da Emenda Constitucional no 95/2016, que instituiu o Novo Regime 
Fiscal, congelando as despesas primárias do governo federal por período de vinte 
anos. Tão crítica seria a situação do SUS, se mantido o texto original, que o próprio 
relator da proposta na Câmara apresentou alteração ao texto original. Com isso, 

48. LC no 141/2012, art. 5o, parágrafo 2o.
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aprovou-se substitutivo propondo, entre outras medidas, que o congelamento 
da aplicação mínima federal com saúde partisse de um patamar inicial de 15% 
da RCL de 2017, e que o congelamento de seu valor real se iniciasse em 2018. 
Apenas a protelação da crise maior já se manifesta, como visto anteriormente, na 
desaceleração de ações do setor, que se aguçará nos próximos anos pelo simples 
aumento das necessidades de atenção à saúde provocado pelas transformações 
demográficas e epidemiológicas em curso.

Concomitantemente a essa situação, sob o argumento duvidoso de diminuir a 
pressão sobre os serviços do SUS, o MS endossou a proposta chamada de Plano de 
Saúde Acessível, ainda em discussão. Mais do que diminuir a pressão sobre o SUS, a 
proposta mistura iniciativas que, em outra conjuntura, até poderiam ser interessantes, 
como incentivos à adoção do atendimento primário de saúde no segmento de planos 
de saúde, com outras que visam quase exclusivamente favorecer as operadoras neste 
momento de retração da atividade econômica, por meio da redução do rol de coberturas 
obrigatórias, da adequação das coberturas à rede existente e do aumento da coparticipação 
financeira dos usuários no momento da utilização dos serviços. 

Por fim, reforçadas pela crise por que passa o Brasil e pela nova configuração 
política que se estabeleceu entre as instâncias envolvidas na gestão do SUS, foram 
recolocadas na agenda de discussão velhas questões não resolvidas relacionadas à 
participação federal no financiamento do SUS, particularmente no que tange aos 
critérios de alocação entre as Unidades da Federação (UFs), à excessiva fragmentação 
dos repasses e à falta de flexibilidade na utilização dos recursos transferidos por 
parte das esferas recipientes. A questão da fragmentação dos repasses, com mais de 
uma centena de destinações específicas para os recursos federais transferidos, não 
foi resolvida pela criação dos blocos de financiamento, uma vez que não se avançou 
nas mudanças necessárias no âmbito do Ministério da Saúde. A proposta atual, de 
criação de apenas duas modalidades de repasses, tem argumentos defensáveis, como 
também a alternativa de uma flexibilização mais gradual, ao mesmo tempo que se 
discute o papel que devem ter os recursos federais no sistema e que mecanismos/
processos devem ser criados para que o financiamento adequado dos objetivos e das 
prioridades nacionais da política de saúde seja atendido, assim como para a garantia 
da integralidade do acesso aos bens e serviços de saúde por parte dos cidadãos.
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NOTAS METODOLÓGICAS

Para o acompanhamento da situação da saúde e das condições de vida da popula ção 
brasileira, os dados e os indicadores selecionados foram agrupados por situação 
sanitária, infraestrutura, cobertura e produção de serviços.

A situação sanitária é refletida pelos indicadores de esperança de vida ao nascer e 
de mortalidade, especificados por faixa etária e sexo. A infraestrutura pode ser avaliada 
pela capacidade instalada em termos de leitos hospitalares. Na cobertura e na produção 
de serviços, foram incluídos os indicadores da base de dados do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus) referentes à utilização da rede ambu-
latorial. Também foram sistematizados indicadores de cobertura das atividades sanitárias 
e de programas importantes em nível de saúde pública ou de estratégia setorial, como 
é o caso de indicadores de abrangência do Saúde da Família. Os conceitos necessários 
à compreensão e à interpretação dos dados são apresentados a seguir.

Taxa de mortalidade infantil: número de óbitos de crianças com menos de 
1 ano de idade, expresso por 1 mil nascidos vivos.

Taxa de mortalidade de jovens: quociente entre os óbitos de jovens de 15 a 
24 anos por causas externas e a população nesta faixa etária, expresso por 100 
mil habitantes.

Taxa de mortalidade de idosos: quociente entre os óbitos totais de idosos 
com 60 anos ou mais de idade e a população nesta faixa etária, expresso por 1 
mil habitantes.

Taxa de mortalidade por causas externas: quociente entre o número de óbitos 
por causas externas e a população em determinado local e período, expresso por 
100 mil habitantes.

Mortalidade por arma de fogo: número de óbitos por causas externas provo-
cados por armas de fogo em determinado local e período. As causas consideradas 
conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID 10) foram:

• W32 – Projétil de revólver;

• W33 – Rifle/espingarda e armas de fogo de maior tamanho;

• W34 – Projéteis de outras armas de fogo e das não especificadas;

• X72 – Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de arma de 
fogo de mão;

• X73 – Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de espingarda, 
carabina ou arma de fogo de maior calibre;

• X74 – Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo de outra arma 
de fogo e de arma de fogo não especificada;
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• X93 – Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão;

• X94 – Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma 
de fogo de maior calibre;

• X95 – Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma 
não especificada;

• Y22 – Disparo de pistola, intenção não determinada;

• Y23 – Disparo de fuzil, carabina e arma de fogo de maior calibre, intenção 
não determinada;

• Y24 – Disparo de outra arma de fogo e de arma de fogo não especificada, 
intenção não determinada; e

• Y35 – Intervenção legal.

As mortes são classificadas por causas naturais e por causas externas.  
As causas externas são subdivididas em intencionais, não intencionais ou aciden tais, 
e de intencionalidade desconhecida. Morte por intervenção legal é conside rada 
causa externa intencional.

A tabela de indicadores de mortes por arma de fogo (tabela 2.5a) foi subdividida 
desde o número 12 deste periódico, tendo sido inserida a tabela 2.5b (as tabelas figuram 
no anexo estatístico), com dados relativos a mortes por arma de fogo – intervenção legal. 
Trata-se de mortes de civis decorrentes de ações policiais envolvendo o uso de armas 
de fogo com base na CID 10 (bala de borracha, disparo de arma de fogo, espingarda, 
metralhadora e revólver).

Média de consultas médicas – Número médio de consultas médicas por habi-
tante apresentado pelo SUS.

Esperança de vida ao nascer – Número médio de anos esperados para um 
recém-nascido viver. Esta medida é obtida mediante as tábuas de vida, que 
necessitam das informações dos óbitos e da população da área em estudo. Os 
óbitos foram obtidos por meio do CD-ROM do Sistema de Informação de 
Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, assim como de informações sobre 
a população, a partir do Censo Demográfico 2000 e da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) – ambos os estudos são do IBGE – e de 
projeções demográficas.

Média de leitos hospitalares – Número de leitos hospitalares públicos e 
privados – cadastrados no SUS –, em determinado local e período, expresso por 1 
mil habitantes. Em 2002, o Ministério da Saúde excluiu do cadastro de hospitais 
do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do SUS aqueles que não apresen-
tavam autorização de internação hospitalar (AIH) há um determinado período 



de tempo, o que aparentemente fez diminuir o número de leitos disponíveis.  
As informações de 2003 refletem a situação de janeiro a julho, pois, com a 
implantação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, em agosto de 
2003, houve uma grande reclassificação dos hospitais: os hospitais universitários 
foram redistribuí dos em públicos e privados, tornando os dados a partir de então 
não comparáveis com a série histórica. Não há dados disponíveis para 2004.  
A partir de 2005, passa a ser utilizado o CNES.

Saúde da família: estratégia cujo objetivo é a reorganização da prática 
assistencial em novas bases e critérios, em substituição ao modelo tradicional de 
assis tência – orientado para a cura de doenças. A atenção está centrada na família, 
do recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma integral e contínua.

As eSF são formadas por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem 
e até seis agentes comunitários. Cada equipe é responsável pelo atendimento de, em 
média, 3.450 pessoas da comunidade em que se instala, com ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. Trata-se de trabalho fundamental para reduzir a 
demanda por hospitais.

Indicadores de saneamento: foram elaborados para domicílios particulares 
permanentes situados em áreas urbanas, utilizando os microdados da PNAD, e 
suas definições estão aqui descritas:

a) abastecimento de água: proporção da população e de domicílios particulares 
permanentes urbanos com acesso à água canalizada proveniente de rede geral 
em pelo menos um cômodo;

b) esgotamento sanitário: proporção da população e de domicílios particulares 
permanentes urbanos cobertos com serviços de esgotamento sanitário mediante 
rede coletora ou fossa séptica; e

c) coleta de lixo: proporção da população e de domicílios particulares permanentes 
urbanos atendidos por serviços de coleta direta ou indireta de lixo.



TABELAS49

2.1 Taxa de mortalidade infantil - Brasil e grandes regiões - 1990 a 2011

2.2  Taxa de mortalidade por causas externas para jovens de 15 a 24 anos, segundo 
sexo - Brasil e grandes regiões - 1990 a 2011

2.3 Taxa de mortalidade de idosos - Brasil e grandes regiões - 1990 a 2012

2.4  Taxa de mortalidade por causas externas - Brasil, grandes regiões e regiões 
metropolitanas - 1996 a 2011

2.5a  Mortalidade por arma de fogo, segundo sexo - Brasil e grandes regiões - 1996 
a 2013

2.5b  Mortalidade por arma de fogo (intervenção legal), segundo sexo - Brasil e 
grandes regiões - 1996 a 2013

2.6 Esperança de vida ao nascer por sexo - Brasil e grandes regiões - 1995 a 2012

2.7  Média de consultas médicas no SUS por habitante - Brasil e grandes regiões - 1995 
a 2012

2.8  Proporção de municípios com Programa de Saúde da Família implantado - Brasil 
e grandes regiões - 1994 a 2014

2.9  Número de equipes do Programa de Saúde da Família - Brasil e grandes 
regiões - 1994 a 2014

2.10  Leitos hospitalares do SUS por mil habitantes - Brasil e grandes regiões - 1993 
a 2012

2.11  Proporção da população e de domicílios particulares permanentes urbanos 
com abastecimento de água, segundo raça ou cor - Brasil e grandes regiões 
- 1992 a 2015 (%)

2.12  Proporção da população e de domicílios particulares permanentes urbanos 
atendidos por rede de esgoto adequado, segundo raça ou cor - Brasil e grandes 
regiões - 1992 a 2015(%)

2.13  Proporção da população e de domicílios particulares permanentes urbanos 
atendidos por coleta de lixo, segundo raça ou cor - Brasil e grandes 
regiões - 1992 a 2015 (%)

49. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31656&Itemid=9>.



CAPÍTULO 4

EDUCAÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

O objetivo geral deste capítulo é o de acompanhar a execução do Plano Nacional de 
Educação (PNE) em 2015, tendo em vista que sua aprovação ocorreu em meados 
de 2014, momento em que estava em curso a execução do orçamento autorizado no 
ano anterior. Portanto, não houve possibilidades de grandes alterações no volume 
de recursos que seria aportado à área educacional.

Cabe lembrar que o PNE 2014-2024 contempla metas bastante ousadas, a 
começar pela última delas, que trata do financiamento das demais, a qual fixou 
em 10% do produto interno bruto (PIB) os investimentos em educação ao final 
desse decênio, tendo ainda como meta intermediária, para o quinto ano de sua 
vigência, a proporção de 7% do PIB.

De acordo com estimativas preliminares do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), 
os investimentos públicos em educação, que haviam atingido 6,0% do PIB em 
2013, ficaram praticamente estagnados em 2014, com acréscimo de apenas 0,04% 
em relação ao ano anterior. Sendo confirmado este percentual, o montante de 
recursos públicos investidos em educação teria sido da ordem de R$ 349 bilhões. 
Somente por intermédio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), houve aporte 
de R$ 126,2 bilhões (2,2% do PIB). Por sua vez, os gastos realizados pelo MEC 
totalizaram R$ 71,1 bilhões (1,2% do PIB), excluídos deste montante os dispêndios 
com aposentados e pensionistas e a complementação da União ao Fundeb. Por 
fim, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) respondeu por R$ 12,3 bilhões 
(0,2% do PIB) que, somados aos dispêndios anteriores, corresponderam a 3,6% 
do PIB em 2014.   

Apesar de ainda não ter sido divulgada pelo Inep a proporção do PIB investida 
pelas três instâncias de governo na educação em 2015, ao utilizar-se como proxy 
deste indicador os dispêndios realizados por intermédio do Fundeb, MEC e Fies, 
chega-se à proporção de 3,5% no ano em questão.  Portanto, considerando-se 
que a evolução do PIB no biênio 2015-2016 foi praticamente idêntica (-3,8% e 
-3,6%) e que a estimativa dos investimentos públicos em educação como proporção 
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do PIB não aponta para crescimento em 2015, torna-se ainda mais improvável 
o cumprimento da meta 20, seja em relação aos 7% (meta intermediária), ou no 
que concerne aos 10% em 2024.

Tendo em vista que a meta 20 assume a condição de meta meio para o alcance 
das demais, não são favoráveis as perspectivas de cumprimento das outras dezenove 
metas, sobretudo daquelas que visam à ampliação da oferta, uma vez que pressupõem 
aumento de investimentos em infraestrutura e na manutenção dos serviços.

Para além do acompanhamento dos indicadores que integram as metas do 
PNE 2014-2024, terão ênfase na análise alguns temas considerados centrais. Na 
educação básica, optou-se por tratar da questão da qualidade, sob a ótica das avaliações 
educacionais (Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb; Programme for 
International Student Assessment – Pisa) e, na educação superior, serão analisados 
os efeitos do redesenho do Fies sobre as matrículas no setor privado. Em todos os 
casos, a intenção foi identificar possíveis implicações para o alcance das metas do 
PNE 2014-2024.

Além da abordagem por níveis de ensino, faz-se o acompanhamento e análise 
do orçamento executado pelo MEC em 2015, tendo-se como referência os gastos 
realizados no ano anterior. Neste caso, chama atenção a redução dos dispêndios, 
sobretudo na educação básica e na profissional e tecnológica.

2 ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DO PNE

2.1 EDUCAÇÃO BÁSICA

A educação básica é contemplada, no PNE 2014-2024, por cinco metas (1, 2, 
3, 4 e 6) com foco na ampliação da oferta e, consequentemente, no acesso aos 
níveis de ensino que a integram. Os resultados educacionais são objeto de outras 
três metas (2, 5 e 7). Há ainda cinco metas relacionadas aos insumos (15 a 19), 
sendo que quatro delas referem-se aos profissionais da educação (formação dos 
professores e valorização da carreira docente) e uma última trata da gestão demo-
crática nas escolas. Por fim, há duas metas (8 e 9) relacionadas com o aumento 
da escolaridade da população, e refletem os resultados alcançados, sobretudo, no 
âmbito da educação básica.

Ao longo desta seção, serão analisados os principais avanços identificados em 
2015, e como tais resultados se situam em relação às metas do PNE 2014-2024.

2.1.1 Sobre as metas de oferta/acesso

Considera-se que há cinco metas sob esta categoria na educação básica, sendo que 
uma delas (meta 2) também versa sobre desempenho ou resultados educacionais.
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A meta 1 estabelece a universalização da pré-escola (4 e 5 anos) – iden-
tificada pelo indicador 1A – e o atendimento em creches de pelo menos 50% 
das crianças de 0 a 3 anos – identificada pelo indicador 1B. A meta 2 refere-se 
à universalização do ensino fundamental de nove anos na faixa etária de 6 a 14 
anos. A meta 3 também trata da universalização do atendimento aos jovens de 
15 a 17 anos, bem como estipula o alcance da taxa de frequência líquida de 
85% para esta faixa etária. Por sua vez, a meta 4 contempla o acesso universal à 
educação especial da população de 4 a 17 anos. Por fim, a meta 6 trata da oferta 
de educação em tempo integral em pelo menos 50% das escolas públicas, de 
modo a atender no mínimo 25% dos alunos matriculados na educação básica.

O Inep alterou a metodologia de cálculo dos indicadores de algumas dessas 
metas. Diferentemente do que havia sido divulgado no documento PNE – Linha 
de Base (Brasil. Inep, 2015), a data de corte para definição da idade em anos 
completos, utilizada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi antecipada para 
31 de março. De acordo com o Inep, essa alteração da data de corte levou em 
conta o que estabelece a Resolução CNE/CEB no 06, de 21 de outubro de 2010, 
e as sugestões provenientes da consulta pública (Portaria Inep no 424, de 9 de 
outubro de 2015) realizada em 2015 acerca dos indicadores que compunham o 
documento PNE – Linha de Base (Brasil. Inep, 2015). Com isso, houve elevação 
significativa dos índices apurados para quase todos os indicadores, conforme 
será apresentado ao longo desta seção.

a) Meta 1

O indicador 1A  da meta 1 trata da universalização do ensino à faixa 
etária de 4 a 5 anos. De fato, crianças pertencentes a essa faixa etária deveriam 
estar frequentando a pré-escola. Porém, de acordo com a Pnad 2015, havia 
cerca de 10% que ainda frequentavam creches.

Conforme pode ser observado no gráfico 1, com a nova metodologia de 
cálculo da variável anos completos da Pnad, elevaram-se significativamente os 
índices relativos ao indicador 1A ao longo do período 2005-2015, de modo 
que neste último ano, 91% das crianças dessa faixa etária frequentavam escola/
creche, tal como é mostrado no gráfico 1.
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GRÁFICO 1 
Percentual da população de 4 e 5 anos que frequentava escola ou creche – Brasil 
(2005-2015)
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Fonte: Pnad/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

O retrospecto de crescimento desse indicador no período 2005-2015, da 
ordem de 2 pontos percentuais (p.p.) ao ano (a.a.) projeta como factível o alcance 
da meta de universalização até o final do PNE. Entretanto, o cumprimento 
dessa meta deveria ocorrer até 2016, o que certamente não se concretizará. 
Cabe lembrar que também a Lei no 12.796, de 4 de abril de 2013, que regu-
lamentou a Emenda Constitucional (EC) no 59, de 11 de novembro de 2009, 
e que instituiu a obrigatoriedade do ensino na faixa etária de 4 a 17 anos, 
deixará de ser cumprida. De qualquer modo, a universalização da frequência 
à escola das crianças de 4 e 5 anos constitui uma das mais promissoras metas 
de acesso à educação básica, que poderá ser atingida até o final da vigência do 
PNE 2014-2024.

No que se refere ao indicador 1B da meta 1, pode-se afirmar que as pers-
pectivas não são tão favoráveis. Em primeiro lugar, porque o índice atingido 
em 2015 ainda está distante da meta de 50%. Em grande medida, a dificuldade 
de se atingir esta proporção está relacionada com o fato de este nível de ensino 
não ser obrigatório. Além disso, por sua oferta ser uma atribuição dos entes 
municipais – estes, via de regra, evidenciam elevada fragilidade financeira, 
tanto para implantar a infraestrutura necessária, quanto para, principalmente, 
manter a oferta desse nível de ensino, que é tido como o mais oneroso da 
educação básica.

Desse modo, mesmo tendo sido favorecido pela nova metodologia de 
apuração, o indicador 1B registrou em 2015 decréscimo em relação aos dois 
anos anteriores, conforme o gráfico 2. 
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GRÁFICO 2 
Percentual da população de 0 e 3 anos que frequentava escola ou creche – Brasil 
(2005-2015)
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Fonte: Pnad/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

De acordo com a nova fórmula de apuração do indicador 1B, o índice 
apurado em 2015 foi de 5 p.p. acima daquele obtido pela metodologia utilizada no 
documento linha de base do PNE. Portanto, tendo-se como horizonte o período 
de nove anos até o término da vigência do PNE, será necessário o incremento 
médio anual de 2,2 p.p. nesse indicador para que a referida meta de 50% seja 
alcançada em 2024. A título de comparação, a média de crescimento no período 
2005-2015 foi de apenas 1,3 p.p.

Cabe lembrar que, no período 2010-2014, foram realizados vultosos inves-
timentos do MEC na implantação de escolas de educação infantil, em convênio 
com os entes municipais. No entanto, a principal limitação para a ampliação 
da oferta de vagas reside nos elevados custos de manutenção dessas unidades 
escolares, sobretudo no que se refere ao pagamento de salários de professores e 
demais servidores. 

Esse período de elevados investimentos na ampliação da rede de escolas foi 
interrompido em 2015, quando então foram transferidos aos entes municipais 
apenas R$ 10 milhões, enquanto no ano anterior haviam sido repassados R$ 2,9 
bilhões, por intermédio da ação Implantação de Escolas para Educação Infantil, 
conforme é apresentado na tabela 10, na subseção 2.4 – Financiamento e gastos.

Pressupondo-se que a tendência no médio prazo não aponta para a ampliação 
dos investimentos públicos nessa área, considera-se que a probabilidade de alcance 
da meta 1B torna-se ainda menor.
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b) Meta 2

A meta 2 trata da universalização da frequência ao ensino fundamental 
de nove anos, na faixa etária de 6 a 14 anos. Trata-se de um desafio que 
poderá ser superado, em grande medida, pelo fato de a obrigatoriedade do 
ensino fundamental remontar à Constituição de 1967 e por ter sido reiterada 
pela Constituição Federal de 1988 (CF/88). Desse modo, investimentos 
e esforços adicionais vêm sendo direcionados a esse nível do ensino desde 
os anos 1990.

Com o novo método de cálculo desse indicador, houve ligeiro rebaixa-
mento em relação aos índices apurados pela metodologia anterior. De todo 
modo, cerca de 98% das crianças nessa faixa etária frequentavam ou haviam 
concluído o ensino fundamental, o que aponta para sua virtual universalização.

GRÁFICO 3 
Percentual da população de 6 a 14 anos que frequentava ou que havia concluído o 
ensino fundamental – Brasil (2005-2015)
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Fonte: Pnad/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Conforme se observa no gráfico 3, sob qualquer um dos métodos utili-
zados para a apuração do referido indicador, obtêm-se resultados próximos 
em 2015. Pela nova forma de apuração do indicador, algo em torno de 
2% da população nessa faixa etária não frequentava o ensino fundamental 
ou não tinha concluído este nível de ensino até aquele ano. No entanto, 
caso fossem consideradas cerca de 182 mil crianças que frequentavam as 
modalidades maternal/jardim de infância, a taxa de frequência à escola 
chegaria a 98,6%. 
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O segundo indicador da meta 2 é o que mede a proporção de jovens de 16 
anos que tenham concluído o ensino fundamental. Muito embora se trate de um 
indicador de resultado, optou-se por analisá-lo no corpo desta seção, visto que está 
estreitamente relacionado com a frequência ao ensino fundamental.

GRÁFICO 4 
Percentual da população de 16 anos que havia concluído o ensino fundamental – 
Brasil (2005-2015)
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Fonte: Pnad/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Conforme se observa no gráfico 4, a taxa de crescimento no período 2005-2015 
foi expressiva, com incremento anual médio de 1,8 p.p. Caso seja mantido esse 
ritmo de expansão, torna-se factível o alcance da meta em 2024, considerando-se 
que a taxa de conclusão esperada para 2024 é de 95%, o que implicaria um aumento 
anual médio de 2 p.p.

c) Meta 3 

No que concerne à frequência à escola de jovens de 15 a 17 anos, foram 
estabelecidos dois indicadores no âmbito da meta 3. O primeiro indicador (3A), 
que mede a taxa de frequência à escola, foi ajustado para abranger aqueles que 
não frequentavam escola, mas que haviam concluído a educação básica. Por 
sua vez, o indicador 3B compreende apenas os estudantes que frequentavam o 
nível de ensino adequado a esta faixa etária ou superior, bem como aqueles que 
haviam concluído a educação básica.

Em relação ao indicador 3A, cuja meta corresponde à universalização da 
frequência à escola até 2016, pode-se afirmar que tal intento não será atingido 
neste prazo e, dificilmente, até mesmo ao final da vigência do PNE 2014-2024, 
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considerando-se a evolução deste indicador ao longo da última década, conforme 
o gráfico 5.

GRÁFICO 5 
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequentava escola ou que havia 
concluído a educação básica – Brasil (2005 – 2015)
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Fonte: Pnad/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Ao longo do período 2005-2015, houve incremento de apenas 5,5 p.p. 
Portanto, não seria plausível supor que os cerca de 15 p.p. faltantes pudessem 
ser incorporados no prazo de nove anos. Além de o ritmo de crescimento 
necessitar ser praticamente triplicado, deve-se ter em conta que, à medida 
que se avança em direção à universalização, torna-se mais complexa a incor-
poração dos segmentos populacionais restantes, tendo em vista serem estes os 
mais vulneráveis.

O segundo indicador referente à meta 3 é o que mede a taxa de frequência 
líquida na faixa etária de 15 a 17 anos. Para o cálculo desse indicador, consi-
deram-se todos os estudantes do ensino médio e também os que frequentam 
educação superior e cursos pré-vestibulares, bem como os jovens desta faixa 
etária que tenham concluído a educação básica.

Desse modo, o PNE 2014-2024 estabeleceu que, ao final de sua vigência, 
a taxa de frequência líquida na faixa etária de 15 a 17 anos deve atingir 85%. 
Conforme mostra o gráfico 6, a proporção registrada em 2015 estava em torno 
de 67%.
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GRÁFICO 6 
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequentava ensino médio ou 
educação superior, ou que havia concluído a educação básica – Brasil (2005-2015)
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Fonte: Pnad/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Em que pese ter havido significativa evolução desse indicador no período 
sob análise, sobretudo quando se toma o novo método de apuração como 
parâmetro, da ordem de 1,4 p.p. ao ano, esforços adicionais serão necessários 
para incorporar cerca de 1,8 milhão de jovens de 15 a 17 anos que não fre-
quentavam ou não haviam concluído o ensino médio, de modo a se atingir a 
meta estabelecida pelo PNE 2014-2024.1 Do contrário, e mantido o ritmo de 
crescimento dos últimos dez anos, a taxa a ser atingida ao final de sua vigência 
ficaria em torno de 80%.

d) Meta 6

A ampliação do atendimento dos estudantes da educação básica em tempo 
integral constitui o foco da meta 6. O primeiro indicador (6A) corresponde 
à proporção de estudantes atendidos nas redes públicas sob essa modalidade 
de ensino. O segundo indicador (6B) diz respeito às escolas com a oferta de 
educação em tempo integral.

De acordo com os dados do Censo Escolar, realizado pelo Inep/MEC, o 
indicador 6A apresentou evolução bastante acentuada ao longo dos últimos 
anos, o que apontava para uma perspectiva bastante favorável de cumprimento 
da meta de 25% dos alunos matriculados nas redes públicas, conforme é 
apresentado no gráfico 7.

1. Trata-se do contingente de jovens que seria necessário para atingir a taxa de frequência líquida de 85% em 2015. 
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GRÁFICO 7 
Percentual de matrículas da educação básica em tempo integral, nas redes públicas 
– Brasil (2009-2015)
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Esse crescimento expressivo foi possível graças à implantação do 
programa Mais Educação, instituído em 2007 por meio de Portaria Normativa 
Interministerial e regulamentado pelo Decreto no 7.083/2010, por meio do 
qual eram transferidos recursos financeiros para os entes federados, de modo a 
se “fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do 
apoio a atividades socioeducativas no contraturno escolar” (Portaria Normativa 
Interministerial no 17/2007).

Apesar de ter viabilizado a ampliação do atendimento dos alunos em tempo 
integral, o Mais Educação foi criticado pelo fato de não ter contribuído para a 
melhoria da aprendizagem, tal como estabelecia o caput do art. 1o do referido 
decreto: “O Programa Mais Educação tem por finalidade contribuir para a 
melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência 
de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante 
oferta de educação básica em tempo integral”.

Acredita-se que, dificilmente, seria possível melhorar o desempenho dos 
alunos em português e matemática mediante a oferta de artes e esportes no 
contraturno escolar. No entanto, outras externalidades positivas poderiam advir 
do acesso a essas atividades – tais como aumento do interesse pelas atividades 
escolares e do próprio rendimento escolar, assim como a melhoria do convívio 
social e familiar –, evidenciadas pela avaliação do programa Segundo Tempo.2

2. Ver Sousa et al. (2010). 
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Por sua vez, o indicador 6B, que se refere à proporção de escolas com 
ao menos um aluno com jornada escolar de pelo menos 7 horas, já havia 
superado a meta de 50% em 2014, tendo atingido 52,5% das escolas no ano 
seguinte. Portanto, trata-se de uma meta que foi claramente subdimensionada, 
principalmente por ter considerado como requisito uma condição insatisfatória, 
ou seja, bastaria um único aluno para validar uma escola como ofertante de 
educação em período integral. Nesse sentido, o indicador 6B pouco tem 
a ver com um desafio efetivo no âmbito do PNE, quando comparado aos 
indicadores das demais metas. 

 2.1.2 Sobre as metas de resultados educacionais

O PNE 2014-2024 contempla quatro metas de resultados educacionais.  
A primeira delas (meta 5) refere-se à alfabetização de crianças até o final do 
3o ano do ensino fundamental. Em seguida, a meta 7 incorporou as metas do 
Ideb formuladas por intermédio do Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE), instituído pelo MEC em 2007. A meta 8 trata da escolaridade média 
da população jovem (18 a 29 anos) e, por fim, a meta 9 refere-se à alfabetização 
da população de 15 anos ou mais.

e) Meta 5

Com relação à meta 5, deve-se salientar que não foi definido um indica-
dor para o seu monitoramento. Os dois relatórios sobre o PNE 2014-2024, 
produzidos pelo Inep, apresentam os resultados da Avaliação Nacional da 
Alfabetização (ANA), por níveis de proficiência, mas sem definir o nível a 
partir do qual seria considerado aceitável.

No relatório de avaliação do primeiro ciclo do PNE 2014-2024, faz-se a 
diferenciação entre o que se entende por alfabetização e letramento. De acordo 
com o Inep, “alfabetização pode ser definida como a apropriação do sistema 
de escrita, que pressupõe a compreensão do princípio alfabético, indispensável 
ao domínio da leitura e da escrita. O letramento, por sua vez, é definido como 
prática e uso social da leitura e da escrita em diferentes contextos”.3

Sob essa abordagem, é possível observar a distribuição dos resultados 
de desempenho dos estudantes brasileiros em escrita, leitura e matemática.  
No primeiro caso, foi utilizada uma escala em cinco níveis de proficiência e nos 
demais apenas quatro níveis, cujos resultados desagregados por macrorregiões 
são apresentados no gráfico 8.

3. Ver Brasil (2016). 
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GRÁFICO 8 
Distribuição percentual dos estudantes por níveis de proficiência em escrita na ANA 
– Brasil e macrorregiões (2014)
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O gráfico 8 mostra a desigualdade entre as macrorregiões brasileiras. 
De um lado, Norte e Nordeste, com mais da metade dos estudantes nos três 
níveis iniciais. De outro, as regiões mais ricas do país, Sul e Sudeste, com 
menos de 20% de seus alunos nesses mesmos níveis. Por fim, em posição 
intermediária, situa-se a região Centro-Oeste, ainda que mais próxima das 
regiões mais ricas.

Tendência semelhante pode ser observada na proficiência em leitura 
e matemática que, nestes casos, são avaliadas por meio de uma escala com 
quatro níveis de desempenho. A despeito de haver maior equilíbrio na 
distribuição dos alunos entre os dois primeiros níveis e os dois últimos, 
ainda assim se observa que, nas regiões Norte e Nordeste, predominam os 
dois níveis inferiores, enquanto o contrário se verifica no Sul e no Sudeste. 
Além disso, chama a atenção o fato de a distribuição dos estudantes nesses 
dois níveis ser bastante similar em ambas as disciplinas, conforme é mostrado 
no gráfico 9. 
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GRÁFICO 9 
Distribuição percentual dos estudantes por níveis de proficiência em leitura e 
matemática na ANA – Brasil e macrorregiões (2014)
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Portanto, tendo-se como parâmetro as escalas de proficiência da ANA, havia 12% 
dos estudantes do 3o ano do ensino fundamental das escolas públicas avaliados com 
domínio insuficiente em escrita e cerca do dobro dessa proporção com proficiência 
precária em leitura e matemática. Porém, há ausência de equivalência entre esses 
níveis iniciais, pois no primeiro nível da escala em leitura o aluno já é capaz de ler 
palavras de forma separada, enquanto no primeiro nível em escrita encontram-se 
estudantes incapazes de escrever corretamente sequer uma palavra. Desse modo, a 
utilização dos resultados da ANA para o monitoramento da meta 5 do PNE carece 
de uma definição objetiva em termos dos níveis minimamente aceitáveis. 

De modo alternativo, pode-se realizar esse monitoramento por intermédio 
da Pnad, tendo-se como unidade de análise os estudantes que frequentam o 3o ano 
do ensino fundamental ou, então, as crianças de 8 anos de idade.

No primeiro caso, seria mais adequado utilizar a idade de coleta da Pnad, 
que é realizada no mês de setembro e, portanto, mais próxima do término do ano 
letivo. Por este motivo, o mesmo critério se aplicaria à apuração do indicador com 
base na idade da criança.

De acordo com a Pnad 2015, havia cerca de 3,2 milhões de pessoas que fre-
quentavam o terceiro ano do ensino fundamental, mas quase 48% tinham idade 
acima de 8 anos. Desse universo de pessoas, 93,5% sabiam ler e escrever, sendo que a 
proporção entre aquelas com 8 anos de idade ampliava-se para 94,7%. Por sua vez, a 
taxa de alfabetização caía para 91,4% entre os estudantes de 8 anos que frequentavam 
o ensino fundamental e para 90,3% do total das crianças com esta idade.
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f ) Meta 7 

Em que pese o senso comum reinante acerca da baixa qualidade da educação 
brasileira, os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 
relativos a 2015 reiteram a tendência de melhoria, delineada desde a criação deste 
indicador, ao menos no que se refere aos anos iniciais do ensino fundamental.

Essa evolução será aqui analisada segundo dois enfoques. Em ambos os casos, 
têm-se como unidades de análise o município e as redes públicas de ensino em 
seu conjunto. Sob o primeiro enfoque, tomou-se como referência de qualidade 
mínima aceitável a meta de 6,0 pontos a ser alcançada até 2024. Neste caso, foi 
estabelecida uma escala de pontuação, correspondente a quatro conceitos, a saber: 
i) inferior (< 4,0); ii) médio-inferior (≥ 4,0 < 5,0); iii) médio-superior (≥ 5,0 < 
6,0); e iv) superior (≥ 6,0).  

Tomando-se o período 2009-2015, verifica-se que houve redução signifi-
cativa da proporção de municípios com Ideb na categoria inferior e aumento 
quase que equivalente na categoria superior, conforme é mostrado na tabela 1. 
No entanto, não foi observada oscilação significativa nas categorias interme-
diárias que, juntas, responderam por cerca de 59% dos municípios brasileiros.  
De qualquer modo, nesse período de seis anos houve inversão na proporção de 
municípios abrangidos pelas duas categorias inferiores em comparação com as 
duas superiores. Se em 2009 as duas primeiras respondiam por 66% do total, 
em 2015 os municípios com nota maior ou igual a 5,0 pontos correspondiam 
a 64% do total.

TABELA 1 
Distribuição percentual do Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental, por 
estratos selecionados – Brasil (2009-2015) 

Ideb 2009 2011 2013 2015

< 4,0 33,4 23,4 20,3 9,3 

≥ 4,0 < 5,0 29,7 29,1 23,2 26,7 

≥ 5,0 < 6,0 29,4 33,9 34,6 32,0 

≥ 6,0 7,5 13,6 21,8 32,1 

Fonte: Inep/MEC.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Um segundo enfoque de análise tem por parâmetro a meta intermediária 
referente a 2015, estabelecida para cada município brasileiro e, neste caso, para o 
conjunto das redes públicas. Desse modo, o objetivo foi o de identificar a proporção 
de municípios que haviam atingido suas respectivas metas.

Sob o parâmetro das metas intermediárias, pode-se afirmar que os resultados 
são ainda melhores. Neste caso, cerca de 76% dos municípios brasileiros haviam 
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atingido ou superado a meta estabelecida para 2015. Apesar disso, esse avanço não 
ocorreu de forma homogênea em termos regionais. Por exemplo, na região Norte 
esse índice foi de apenas 57%, enquanto no conjunto das regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste a proporção atingiu cerca de 83%.

Desigualdades dessa natureza também podem ser observadas dentro de uma 
mesma região. Por exemplo, o Ceará se destaca no Nordeste, ao registrar 100% 
de sucesso nesse quesito. Por sua vez, nos demais estados desta região, apenas dois 
terços dos municípios lograram esse êxito.

Em relação ao ensino médio, pode-se afirmar que os avanços em termos de 
proficiência foram muito pequenos, no caso das redes estaduais, e até negativo 
na rede privada, quando se tem por referência o desempenho dos estudantes na 
Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), que integra o Saeb,4 conforme é 
mostrado na tabela 2.

TABELA 2 
Nota média padronizada no Saeb (ensino médio), por redes de ensino selecionadas – 
Brasil (2005-2015)

Rede de ensino 2005 2007 2009 2011 2013 2015
 Variação 

%

Estadual 4,06 4,18 4,34 4,32 4,19 4,24 4,4 

Privada 5,96 5,90 5,96 6,05 5,79 5,64 - 5,4 

Fonte: Inep/MEC.
Elaboração: Disoc/Ipea.
Obs.: Nota padronizada entre as pontuações médias nas provas de língua portuguesa e matemática.

Os dados da tabela 2 também evidenciam a profunda desigualdade de 
desempenho entre os estudantes das redes estaduais e os da rede privada. Em 
grande medida, tais diferenças estão relacionadas às distintas origens e condições 
socioeconômicas desses estudantes. Portanto, o nível de competências adquiridas 
pelos egressos do ensino médio público, pertencentes aos estratos de renda 
inferiores, estaria aquém daquele alcançado pelos egressos pertencentes aos 
estratos de renda mais altos.

De qualquer modo, esses dados indicam que não é promissora a evolução da 
proficiência dos estudantes brasileiros, inclusive entre aqueles que correspondem ao 
segmento que conseguiu superar obstáculos e processos excludentes que permeiam 
a trajetória escolar de grande parcela dos jovens brasileiros.

Por outro lado, observa-se que no ensino fundamental houve aumento 
significativo da proficiência ao longo do mesmo período, o que levaria a crer 
que estudantes mais bem preparados estariam ingressando no ensino médio 
(tabela 3).
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TABELA 3 
Nota média padronizada na Prova Brasil (anos finais), por redes de ensino – Brasil 
(2005-2015)

Rede de ensino 2005 2007 2009 2011 2013 2015
 Variação 

%

Pública 4,28 4,49 4,67 4,73 4,72 4,97 16,1 

Privada 6,15 6,14 6,21 6,34 6,25 6,35   3,3 

Fonte: Inep/MEC.
Elaboração: Disoc/Ipea.
Obs.: Nota padronizada entre as pontuações médias nas provas de língua portuguesa e matemática.

A melhoria de desempenho dos estudantes das redes públicas foi considerável. 
Em termos relativos, maior que a dos estudantes da rede privada, muito embora 
se saiba que incrementos maiores são possíveis quando o nível de desempenho é 
mais baixo.

Em que pese ter sido positiva a evolução da proficiência nos anos iniciais 
do ensino fundamental, os resultados dos ciclos escolares seguintes ainda são 
insuficientes, quando se tem em conta aqueles observados em economias mais 
desenvolvidas. É preciso reconhecer que existe um elevado número de alunos que 
não consegue atingir os níveis de proficiência esperados para as últimas etapas da 
educação básica.

A despeito de todas as limitações existentes em termos de diferenças culturais, 
territoriais e de formas da organização da economia e da sociedade, a comparação 
com outros países possibilita a identificação de aspectos ou áreas em que a situação 
do Brasil se mostra mais crítica. 

Nesse sentido, a evolução do desempenho no Pisa, coordenado pela Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), é a que serve de base 
para comparar os estudantes brasileiros com os de outros países. Inicialmente, o 
gráfico 10 apresenta os resultados do Brasil desde 2000 para cada componente do 
exame, ou seja, matemática, leitura e ciências, para alunos de 15 anos de idade, 
cuja média aritmética resulta na média geral do Pisa.
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GRÁFICO 10 
Notas médias dos estudantes brasileiros no Pisa por disciplina e média geral (2000-2015) 
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 Fonte: OCDE, apud Inep (2016).

Ao se analisarem os resultados do Pisa no gráfico 10, é possível perceber-se uma 
evolução positiva entre 2000 e 2015, com avanço mais destacado em matemática e 
menos evidente em leitura e ciências. O recuo de notas em 2015 foi observado para 
a grande maioria dos países que participaram do Pisa e não revela, em princípio, 
uma piora brasileira em termos de desempenho. Nas próximas edições, será possível 
observar esse fenômeno com mais atenção.

Ao se comparar uma amostra de países selecionados5 na tabela 4, verifica-se 
que o Brasil possui os piores resultados em todas as disciplinas, ou seja, a maior 
proporção de notas inferiores a 2, que representa o mínimo necessário. Ao se 
comparar as notas brasileiras com as de todos os países participantes do Pisa, elas 
não são as piores, mas estão entre as de mais baixo desempenho desde o começo 
da aplicação do teste. Não é possível falar em melhoria no ranking, pois o Pisa 
2015 contou com um maior número de países participantes que a edição anterior, 
o que dificulta essa comparação.

TABELA 4 
Distribuição percentual dos estudantes por nível de pontuação no Pisa, para países 
selecionados (2015)

País
Ciências Leitura Matemática

Até 2 2 a 5 5 e 6 Até 2 2 a 5 5 e 6 Até 2 2 a 5 5 e 6

Chile 34,8 63,9 1,2 28,4 69,4   2,3 49,4 49,3   1,4

Colômbia 49,0 50,6 0,3 42,8 56,2   1,0 66,3 33,4   0,3

Coreia do Sul 14,4 75,0 10,6 13,7 73,7 12,7 15,5 63,6 20,9

Estados Unidos 20,3 71,2 8,5 19,0 71,4   9,6 29,4 64,7   5,9
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País
Ciências Leitura Matemática

Até 2 2 a 5 5 e 6 Até 2 2 a 5 5 e 6 Até 2 2 a 5 5 e 6

Finlândia 11,5 74,2 14,3 11,1 75,2 13,7 13,6 74,8 11,7

México 47,8 52,1 0,1 41,7 57,9   0,3 56,6 43,0   0,3

Portugal 17,4 75,2 7,4 17,2 75,2   7,5 23,8 64,8 11,4

Brasil 56,6 42,7 0,7 51,0 47,6   1,4 70,3 28,9   0,9

  Fonte: OCDE, apud Inep (2016).

O desempenho do Brasil assemelha-se ao de países vizinhos e de outros que 
não se inserem na categoria de renda elevada. A dimensão territorial e a heteroge-
neidade social explicam, em grande medida, esse resultado. De modo semelhante, 
percebe-se que o desempenho dos Estados Unidos é inferior ao de países ricos de 
menor dimensão territorial e desigualdade social, tais como Finlândia e Coreia do 
Sul, o que leva a crer que esses fatores estejam interferindo nos resultados do Pisa.

O aspecto mais interessante do Pisa é a possibilidade de serem efetuadas com-
parações internacionais. No entanto, o Pisa não se restringe aos resultados dos testes 
e dispõe de respostas a detalhados questionários para se verificar a situação do ensino 
em diversos países. A tabela 5 apresenta dados relevantes sobre frequência e repetência 
que caracterizam o cenário de cada país e permitem situar o Brasil nesse contexto. 

TABELA 5 
Percentual de alunos que declararam ter atraso, faltas nas duas semanas anteriores 
ao exame e repetência em ciclos de ensino, em países selecionados (2015)

País

Atrasos ou faltas nos últimos quinze dias Repetência nos ciclos

Atrasos
Faltaram em aulas 

específicas
Faltou um dia 

inteiro
Fund. 
Inicial

Fund. Final
Ensino 
Médio

Chile 14,4   4,0   2,2 14,5   6,8 7,5

Colômbia   6,8   7,0   6,4 23,0 30,6 2,6

Coreia do Sul   3,4   0,7   0,5   4,3   4,1 3,0

Estados Unidos   5,9   7,1   6,3   8,9   3,2 1,3

Finlândia   6,9 10,1   9,5   2,6   0,7 0,0

México   7,4   3,8   3,8 12,2   4,2 0,6

Portugal   7,9   6,4   3,8 16,8 21,5 0,2

Brasil   6,5   9,9 10,0 20,3 20,1 6,5

Fonte: OCDE Apud Inep (2016)

Ao se analisarem os dados da tabela 5, foi possível verificar que o Brasil, segundo 
o relato dos seus alunos, não liderou o ranking do atraso na chegada às aulas. Mas, 
quando o assunto é a ausência a uma aula específica ou ao longo de um dia inteiro, 
a situação muda, e os resultados brasileiros passam a ser os piores. Em termos de 
ausência a uma aula específica, os alunos brasileiros tiveram resultados elevados, 
sendo superados apenas pelos finlandeses. Não existem informações relatando se 
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outras atividades escolares são responsáveis por esse tipo de falta. Alunos brasileiros 
e finlandeses tiveram ausências em aulas específicas ou ao longo do dia de cerca de 
10%, o que é muito elevado em comparação aos demais países. 

A tabela 5 ainda trata da repetência nos diferentes ciclos do ensino, segundo 
as informações fornecidas pelos alunos que participaram do Pisa em 2015, ou 
seja, anos iniciais e finais do fundamental e do ensino médio. Nesse quesito, o 
Brasil apresenta índices superiores aos da maioria dos países. Apenas Colômbia, 
no ensino fundamental, e Chile, no ensino médio, têm resultados piores que os 
do Brasil. Os resultados não revelam se essa repetência está associada à evasão ou 
a problemas relativos ao aprendizado em disciplinas específicas. 

Em relação à opinião e percepção dos alunos, existem outros aspectos a 
destacar, conforme aponta a tabela 6. 

TABELA 6 
Percentual de alunos participantes do Pisa que relataram haver problemas que 
dificultavam a realização de atividades em sala de aula, por países selecionados 
(2015)  

País
Alunos que 

não respeitam 
professores

Consumo de álcool 
ou substâncias 

ilegais

Molestar outros 
alunos

Falta de 
assiduidade de 

professores

Despreparo dos 
professores

Chile 20,8 22,5 13,6 35,4 29,4

Colômbia 22,9 16,2 16,1 19,8 12,1

Coreia do Sul 33,0 13,5   8,4   2,0 10,3

Estados Unidos 18,4 19,0 14,0 17,0 13,3

Finlândia 32,5   4,5 23,0 15,9   6,4

México 10,6 16,9 16,1 14,1 10,7

Portugal 31,1   7,5   7,4 11,2   7,8

Brasil 45,1 21,2 17,2 32,6 28,9

Fonte: OCDE apud Inep (2016).
Obs.:  Os resultados desta tabela associam as alternativas em que os alunos consideraram os quesitos como muito ou até certo 

ponto em suas respostas aos questionários do Pisa. 

As informações da tabela 6 podem ser subdivididas em dois grupos: o primeiro, 
centrado na postura dos alunos; e o segundo, em sua avaliação em relação aos 
professores. Nos dois grupos, os resultados brasileiros figuram entre os piores, 
representando um problema para a trajetória escolar dos alunos. A questão inicial se 
relaciona ao respeito dos alunos em relação aos professores. Mais de 45% dos alunos 
brasileiros relatam haver falta de respeito dos alunos para com os professores, sendo 
esse o pior resultado entre os países selecionados. Esse resultado é bem superior ao 
dos demais países, onde o problema também requer atenção. Em relação ao consumo 
de álcool ou substâncias ilegais, os resultados brasileiros são superados somente 
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pelos chilenos, sendo elevado também em todos os países de nosso continente.  
O Brasil também apresenta elevada proporção no quesito “molestar outros alunos”, 
sendo superado pela Finlândia nesse caso. Essas questões não apresentam perguntas 
específicas sobre os conceitos de desrespeito ou sobre o que é molestar. 

A avaliação dos alunos em relação à assiduidade e ao preparo dos professores 
para o ofício também é negativa, sendo superada somente pelo caso chileno. Para os 
demais países, o problema existe, mas a sua incidência é bem menor. Os resultados 
apresentados para o Brasil comprovam a importância do PNE, ao buscar, nas metas 15, 
16, 17 e 18, melhorar as condições de trabalho dos professores, nos aspectos seguintes, 
a serem atingidos até 2024: formação inicial mínima requerida, formação continuada, 
melhoria salarial e consolidação de planos de carreira. Esses aspectos são determinantes 
para atrair profissionais mais bem qualificados, retendo-os na carreira e reforçando os 
mecanismos que mantenham a motivação em patamares elevados. 

Em relação às respostas dos alunos para o Pisa, existem aquelas que relatam 
as condições existentes em suas residências, com vistas a estudar e consolidar o que 
foi exposto na escola (tabela 7). 

TABELA 7 
Percentual de alunos, em países selecionados, que relataram dispor de condições 
favoráveis para estudar em casa

País Próprio quarto Lugar para estudar Computador
Softwares 
educativos

Chile 81,8 86,1 83,5 32,4

Colômbia 65,9 69,8 62,6 27,5

Coreia do Sul 79,7 84,5 91,1 51,3

Estados Unidos 86,8 89,7 87,5 68,2

Finlândia 94,3 95,4 95,8 40,0

México 51,5 73,0 56,5 24,2

Portugal 81,4 96,3 95,9 45,3

Brasil 75,0 79,1 69,4 30,4

Fonte: OCDE apud Inep (2016).

A tabela 7 apresenta informações sobre as condições para estudar no domicílio 
que podem ser subdivididas em duas categorias: condições físicas da residência; e 
disponibilidade de computadores e softwares para o estudo. No caso das residências, 
três em cada quatro estudantes brasileiros do ensino médio afirmam dispor do 
seu próprio quarto, ou seja, estão em melhores condições que os colombianos e, 
sobretudo, os mexicanos, não apresentando resultados muito inferiores aos dos 
países desenvolvidos. Quanto à disponibilidade de espaços para estudo, quase 
quatro em cinco estudantes brasileiros relataram existirem condições dessa natureza 
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em suas residências, ou seja, os resultados são melhores do que para colombianos 
e mexicanos, e não se distanciam muito daqueles dos países mais desenvolvidos.

No que diz respeito à disponibilidade de computadores e softwares educativos, 
a condição brasileira também é melhor que a colombiana ou mexicana, sendo 
inferior à chilena no primeiro caso. Ainda assim, quase sete em cada dez alunos 
declararam possuir computadores, o que não se distancia muito do patamar de 
países desenvolvidos. Essas diferenças são maiores para softwares focalizados para 
questões educacionais, mas convém destacar que o país mais bem equipado nesse 
sentido são os Estados Unidos, que nem por isso se destacam nos resultados do Pisa. 

Em suma, apesar de o Pisa não poder medir a qualidade do aprendizado dos 
alunos brasileiros, por ser amostral e não abranger toda a educação básica, essa 
avaliação oferece elementos relevantes que decorrem de comparações com outros 
países e que não se restringem ao desempenho nos exames, mas também dizem 
respeito às condições de sociabilidade nas escolas, relacionamento entre alunos 
e professores, além de serem mencionados fatores extrínsecos à escola. Existem 
resultados que se destacam no Brasil, como a elevada incidência de ausências nas 
escolas, problemas de desrespeito aos professores e falta de assiduidade e preparo 
deles. Outros resultados parecem ser típicos de países não desenvolvidos, sendo o 
caso mais emblemático o patamar de desempenho ou, segundo os próprios alunos, 
do consumo de substâncias ilegais, ressaltando-se que o Brasil não apresenta resul-
tados singulares nesses aspectos. Por fim, existem resultados em que as diferenças 
entre o Brasil e os países de renda mais elevada são pouco relevantes, como nas 
condições de estudo em casa. Esse tipo de análise revela quais seriam as questões 
que deveriam ser objeto da formulação de políticas públicas, ou seja, questões 
incontornáveis para se garantir trajetória alentadora para a educação, que possa 
gerar desenvolvimento e mais equidade.

g) Meta 8 

A meta 8 refere-se ao aumento da escolaridade da população jovem (18 a 
29 anos), mediante o alcance de um mínimo de 12 anos de estudo para alguns 
segmentos deste universo populacional: residentes em áreas rurais e na região 
brasileira com menor escolaridade (Nordeste), bem como entre os jovens do 
primeiro quartil de renda. Além disso, estabelece a equiparação da escolaridade 
entre negros e não negros.

Em termos médios, os jovens brasileiros dessa faixa etária ainda não atingiram 
12 anos de estudos, que equivaleriam à conclusão do ensino fundamental de nove 
anos e do ensino médio. Em 2015, foi atingido o patamar de 10 anos de estudo, 
conforme mostra o gráfico 11.
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GRÁFICO 11 
Escolaridade média (em anos de estudo) da população de 18 a 29 anos – Brasil 
(2005-2015)
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Fonte: Pnad/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Pode-se constatar que houve aumento de 1,6 ano de estudo no período de dez 
anos. Portanto, incremento médio anual de apenas 0,16 ano de estudo. Mantido este 
ritmo de crescimento, ao final do PNE 2014-2024 poder-se-ia atingir um índice 
em torno de 11,5 anos de estudo. Em que pese não estar distante do mínimo de 12 
anos estabelecido para os segmentos populacionais e territórios mais vulneráveis, 
deve-se ter em conta as desigualdades encobertas por esse índice médio.

A maior delas refere-se à renda (Indicador 8C). Tendo-se como parâmetros 
os dois quartis de renda extremos, observa-se que, apesar de ter havido significativa 
redução das desigualdades sob esse enfoque, ainda há muito a avançar para que 
os jovens do 1o quartil de renda consigam atingir os 12 anos de estudos até 2024. 
Mesmo que o aumento verificado ao longo da última década (2,2 anos de estudo) 
fosse replicado no período restante da vigência do PNE 2014-2024, não seria 
insuficiente para o alcance da referida meta.
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GRÁFICO 12 
Escolaridade média (em anos de estudo) da população de 18 a 29 anos, por quartis 
de renda domiciliar per capita selecionados – Brasil (2005-2015)
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O gráfico 12 mostra que, apesar de ter sido reduzida a desigualdade entre os 
jovens pertencentes a esses dois estratos de renda ao longo do período 2005-2015, 
os que pertenciam ao 1o quartil apresentavam desvantagem de 3,7 anos de estudo, 
a qual dificilmente deverá ser eliminada até 2024, tendo em vista a evolução desse 
indicador ao longo desse período.

No que se refere à localização do domicílio (rural/urbano), verifica-se certa 
similaridade com as desigualdades sob a variável renda. É possível que tal semelhança 
esteja relacionada com as diferenças existentes entre rendimentos nas áreas urbanas 
e rurais, mas também às dificuldades de acesso à escola e à menor demanda por 
mão de obra escolarizada.

Em que pese ter havido redução da desigualdade no nível de escolaridade de 
jovens residentes no campo e nas cidades, a desvantagem dos primeiros em 2015 
chegava a 2 anos de estudo, conforme o gráfico 13. 
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GRÁFICO 13 
Escolaridade média (em anos de estudo) da população de 18 a 29 anos residente 
em área rural – Brasil (2005-2015)
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No caso de o ritmo de crescimento da última década ser mantido até o término 
da vigência do PNE 2014-2024, a estimativa é de que os jovens do campo possam 
atingir apenas 10,5 anos de estudo. Portanto, será necessário ampliar esforços para 
que essa meta possa ser alcançada.

A razão entre a escolaridade de negros e não negros corresponde ao indicador 
8D. A evolução deste indicador guarda similaridade com aquela observada entre as 
macrorregiões. A diferença de escolaridade entre esses dois grupos étnicos, observada 
em 2015, era a mesma que entre o Nordeste e o Sudeste (1,3 ano de estudo). Desse 
modo, o nível de escolaridade dos jovens negros correspondia a cerca de 88% da 
escolaridade média dos não negros (brancos e amarelos).

GRÁFICO 14 
Razão de escolaridade em anos de estudo entre negros e não negros – Brasil 
(2005-2015)
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Fonte: Pnad/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.
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Ao longo de uma década, foi reduzida a desigualdade entre ambos os 
grupos em 6,6 p.p. Portanto, mantida essa tendência de redução, ao final do 
PNE 2014-2024 poderia chegar-se à razão de 93,6%. Assim, uma outra década 
seria necessária para ser eliminada a desigualdade na escolaridade média entre 
negros e não negros.

Por fim, quando se compara o nível de escolaridade entre as regiões com o 
maior e o menor índice – Sudeste e Nordeste –, verifica-se que a desigualdade 
entre ambas caiu consideravelmente. Se, em 2005, a diferença era de 2,2 anos 
de estudo, ao final do período sob análise havia sido reduzida para 1,3 ano de 
estudo. Com isso, a razão entre ambas se ampliou de 77% para 88%.

GRÁFICO 15 
Escolaridade média (em anos de estudo) da população de 18 a 29 anos, nas regiões 
Nordeste e Sudeste (2005-2015)
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Fonte: Pnad/IBGE.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Outra forma de analisar as desigualdades existentes no nível de esco-
laridade dos jovens de 18 a 29 anos, segundo esses quatro recortes, pode 
ser mediante a substituição da categoria anos de estudo por deficit de esco-
laridade, a saber: i) sem instrução; ii) sem ensino fundamental; e iii) sem 
ensino médio. Trata-se de uma abordagem que identifica de maneira mais 
precisa as carências na formação escolar da juventude brasileira, conforme é 
apresentado no gráfico 16.
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GRÁFICO 16 
Distribuição percentual da população de 18 a 29 anos segundo níveis de instrução e 
categorias selecionadas – Brasil (2015)
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Conforme se observa no gráfico 16, os maiores deficit em termos de escolaridade 
são encontrados entre os jovens do 1o quartil de renda e entre os residentes em 
áreas rurais. Em ambos os casos, mais de 60% não concluíram o ensino médio, 
assim como mais de 30% sequer concluíram o ensino fundamental. Com relação 
a este nível de ensino, chama atenção que a desigualdade entre os dois quartis de 
renda é de quase dez vezes.

Por sua vez, os deficit de escolaridade de negros guardam semelhanças com os 
da região Nordeste, enquanto os de não negros são similares ao da região Sudeste.

h) Meta 9

A erradicação do analfabetismo constitui um desafio de longa data para a 
sociedade brasileira. No mínimo, desde o Movimento Brasileiro de Alfabetização 
(Mobral), instituído em 1967. Desde então, as expectativas e metas de progra-
mas dessa natureza têm sido muito ambiciosas, mas as iniciativas e ações têm se 
revelado limitadas.

De acordo com o PNE 2014-2024, a taxa de alfabetização da população de 
15 anos ou mais deveria atingir 93,5% em 2015, e a erradicação do analfabetismo 
deveria ocorrer até o final da vigência do plano. Porém, quando se observa a evolução 
desse indicador ao longo da última década, verifica-se que o ritmo de crescimento 
tem sido insuficiente para o alcance de meta tão ousada.
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O outro indicador que compõe essa meta é o que se refere ao analfabetismo 
funcional. Neste caso, o Inep/MEC atribuiu o mínimo de 5 anos de estudo, 
equivalentes à primeira etapa do ensino fundamental, abaixo do qual estariam 
inseridos os analfabetos funcionais. 

De acordo com o que estabelece o art. 4o da Lei que instituiu o PNE 
2014-2024, os indicadores que se utilizam da Pnad deverão considerar 2012 
como ano base. Assim sendo, a taxa de analfabetismo funcional correspondia, 
nesse ano, a 18,3% da população de 15 anos ou mais, de modo que deverá 
ser reduzida à metade, ao término da vigência do plano.

Para se erradicar o analfabetismo até 2024, será necessário triplicar o ritmo 
de queda desse indicador, tendo-se por referência sua evolução no período 
2005-2015. Em sentido contrário ao que essa aceleração demandaria, verifica-se 
que a execução financeira das duas ações do MEC voltadas à alfabetização 
de jovens e adultos sofreu queda de 78% em 2015, na comparação com o 
ano anterior.

Considerando-se que os municípios, tidos como os entes mais frágeis 
da Federação, respondem majoritariamente pela oferta dessa modalidade de 
ensino, e que o apoio supletivo concedido pelo MEC foi drasticamente reduzido 
em 2015, diminuem as possibilidades de ampliação da oferta de vagas para a 
alfabetização de jovens e adultos.

A incidência do analfabetismo entre jovens e adultos está intimamente 
associada às condições socioeconômicas, mas também resulta de fatores culturais 
e históricos. Ainda hoje, são profundas as diferenças entre as macrorregiões 
brasileiras, assim como entre os meios urbano e rural e entre estratos de 
renda opostos.

Sob a ótica regional, que abrange os demais fatores, em especial uma 
maior proporção de residentes em áreas rurais e de pessoas com baixa renda, 
verifica-se que, em 2015, a região Nordeste estava cerca de 12 p.p. atrás da 
região Sul. Diferença semelhante à existente entre um país africano (Gabão) e 
um europeu (Portugal).6 Portanto, no que concerne ao analfabetismo no Brasil, 
persiste a metáfora da “Belíndia”, uma vez que três das cinco macrorregiões 
brasileiras tinham taxa de analfabetismo igual ou inferior à de Portugal, mas 
uma delas aproximava-se da registrada pelo país africano supracitado.

6. De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano 2015 do Pnud, a taxa de analfabetismo em Portugal era 
de 94,5%, e no Gabão correspondia a 82,3%.
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GRÁFICO 17 
Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais, nas regiões Nordeste e Sul 
(2005-2015)
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A partir dos dados contidos no gráfico 17, conclui-se que houve ampliação da 
razão entre as macrorregiões que tinham a menor e a maior taxa de alfabetização, de 
83% em 2005, para 87% em 2015. Mesmo tendo havido redução da desigualdade 
que separava essas regiões, esta continua sendo uma das maiores desigualdades 
educacionais existentes no país.

Tomando-se a renda, em separado, verifica-se que a taxa de alfabetização dos 
integrantes do quartil mais pobre era de 87,8%, enquanto entre aqueles que se 
situavam no quartil mais rico atingia 98,1%. Portanto, era de cerca de 10 p.p. a 
diferença entre esses estratos socioeconômicos.

A desigualdade relativa à localização do domicílio (rural/urbana) mostrava-se 
ainda mais acentuada, na medida em que atingia cerca de 14 p.p. Deve-se ressaltar 
que a redução das desigualdades entre ambas as áreas deu-se em ritmo menos 
acelerado que, por exemplo, entre as macrorregiões Nordeste e Sul e entre os 
quartis de renda extremos.

Quando esses fatores estão associados, amplia-se ainda mais a incidência do 
analfabetismo. Tal é o caso da população nordestina residente na área rural, de 
etnia negra e pertencente ao 1o quartil de renda, cuja taxa situava-se em torno de 
25%, ou seja, mais do que o triplo da média nacional.

O segundo indicador que integra a meta 9 é a proporção de analfabetos 
funcionais na faixa etária de 15 anos ou mais. A definição operacional (mensurável) 
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do analfabetismo funcional equivalia a menos de 4 anos de estudo, que corres-
pondiam ao antigo ensino primário e, posteriormente, à primeira etapa do ensino 
fundamental. Mas, em virtude da ampliação de sua duração, de oito para nove 
anos, ocorrida em 2006, com ingresso do aluno a partir dos 6 anos de idade, a 
primeira etapa do ensino fundamental passou a denominar-se “anos iniciais”, com 
duração de cinco anos.

No intuito de harmonizar as referidas fases iniciais do ensino fundamental, o 
IBGE estabeleceu que “na contagem dos anos de estudo para o ensino fundamental 
com duração de nove anos, a primeira série concluída com aprovação foi enqua-
drada em menos de 1 ano de estudo, a segunda série, em 1 ano de estudo, e assim, 
sucessivamente, até a nona série, classificada em 8 anos de estudo” (IBGE, 2015).

Além de abranger todos os que não haviam completado 4 anos de estudo, 
considerou-se também como analfabeto funcional o indivíduo que tenha atingido 
ou superado esse patamar de escolaridade, mas que se declarou analfabeto. Sob esta 
condição, a Pnad 2015 detectou a existência de 59,5 mil pessoas, ou seja, apenas 
0,2% do universo de analfabetos funcionais. O gráfico 18 mostra a evolução desse 
indicador no período 2005-2015.

GRÁFICO 18 
Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais – Brasil 
(2005-2015)
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A taxa registrada em 2015 é cerca de 8 p.p. maior que a meta de 9,2%, a 
ser alcançada ao final do PNE. Portanto, aqui também será necessário acelerar o 
ritmo de queda observado no período 2005-2015, que foi de pouco mais de 0,6 
p.p. ao ano.
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 A concentração do analfabetismo funcional assemelha-se à do analfabetismo 
convencional. A região Nordeste, a área rural, o 1o quartil de renda e pessoas na 
faixa etária de 40 anos ou mais apresentam taxas muito acima da média nacional, 
conforme é mostrado no gráfico 19.

GRÁFICO 19 
Taxa de analfabetismo funcional, segundo categorias selecionadas – Brasil (2015)
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No caso dos residentes em áreas rurais, o índice médio é mais que o dobro 
da média nacional, mas também são muito elevadas as proporções de analfa-
betos funcionais entre adultos e idosos, na população residente no Nordeste 
e entre os mais pobres. Em grande medida, explica-se a elevada proporção de 
analfabetos funcionais nesta região devido à elevada proporção de pobres e 
residentes no campo. 

2.2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

A educação profissional e tecnológica (EPT) é contemplada no PNE 2014-2024 
com duas metas específicas, que visam à ampliação da oferta e do consequente 
acesso a este nível de ensino. A meta 10 trata da ampliação das matrículas na 
educação de jovens e adultos integrada à educação profissional à proporção de 
25% do total, enquanto a meta 11 estabelece que sejam triplicadas as matrículas 
na educação profissional de nível médio, devendo ocorrer pelo menos a metade 
desse aumento nas redes públicas de ensino. Portanto, são metas que pressu-
põem o aumento significativo dos investimentos públicos em infraestrutura e 
manutenção do ensino.
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i) Meta 10

A meta 10 é composta de apenas um indicador: percentual de matrículas da 
educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional. Com 
base na evolução deste indicador e, principalmente, no índice registrado em 2015, 
pode-se afirmar que a meta não será alcançada até o final da vigência do PNE. 
Conforme se observa no gráfico 20, o índice de 3% está muito aquém da meta de 
25% prevista para 2024, e o aumento no período 2008-2015 foi de apenas 2.6 p.p.

GRÁFICO 20 
Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à 
educação profissional – Brasil (2008-2015)
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Fonte: Inep/MEC.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Além de tal meta implicar o aumento significativo de vagas ofertadas,7 o que 
demandaria investimentos que estão fora de cogitação neste contexto de recessão 
econômica, deve-se ter em conta que, via de regra, os estudantes matriculados em 
educação de jovens e adultos (EJA) não dispõem de tempo para uma formação em 
tempo integral. Por exemplo, de acordo com a Pnad 2015, entre os que frequentavam 
EJA do ensino médio, 59% trabalhavam ou estavam afastados temporariamente do 
trabalho na semana de referência da pesquisa, o que leva a crer que uma jornada 
ampliada de estudos para essa parcela dos estudantes seria inviável.

Outros fatores poderiam limitar o acesso de estudantes de EJA na forma 
integrada à educação profissional, tais como a faixa etária, o gênero e a situação 
conjugal. De acordo com a Pnad 2015, entre os que frequentavam EJA no ensino 
médio em 2015, havia 52% na faixa etária de 30 anos ou mais e 54% de mulheres, 
sendo que 59% destas tinham cônjuge ou companheiro. Entre aqueles estudantes 
de EJA que não trabalhavam, predominavam as mulheres (62%), sendo que a 
maioria destas (59%) tinham cônjuge ou companheiro.
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Portanto, são fatores que podem dificultar a ampliação da jornada escolar 
desses estudantes ou, então, indicar o desinteresse desses grupos em agregar formação 
profissional em nível médio.

j) Meta 11

A meta 11 é composta de dois indicadores, a saber: i) número absoluto de matrículas 
em EPT de nível médio; e ii) percentual das matrículas em EPT de nível médio na 
rede pública. No primeiro caso, a meta é triplicar o número de matrículas existentes em 
2013 (cerca de 1,6 milhão). Portanto, para cumprir esta meta, será necessário superar o 
patamar de 4,8 milhões de matrículas em 2024. O segundo indicador é o que atribui 
às redes públicas a proporção de ao menos 50% desse aumento. Ou seja, caberá a elas 
o incremento de cerca de 1,6 milhão de matrículas.

Trata-se de desafios bastante ousados, quando se tem em conta o vulto dos 
investimentos que se fazem necessários para a ampliação da oferta de vagas nessa 
proporção. Além disso, a recessão econômica e a perspectiva de baixo crescimento 
para os próximos anos não geram estímulos à qualificação profissional de médio 
e longo prazo. Portanto, se ambas as premissas forem plausíveis, reduzem-se as 
chances de atingimento das referidas metas.

No que se refere às matrículas totais, seria necessário incremento médio anual 
de cerca de 290 mil matrículas, no período 2013-2024. Cabe mencionar que esse 
montante foi praticamente atingido em 2014, quando se registrou aumento de 
283 mil matrículas, na comparação com o ano anterior. Porém, no ano seguinte 
a situação se inverteu, momento em que se verificou a primeira redução na série 
histórica iniciada em 2008, da ordem de 60 mil matrículas, conforme o gráfico 21.

GRÁFICO 21 
Matrículas em EPT de nível médio – Brasil (2008-2015)
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Fonte: Inep/MEC.
Elaboração: Disoc/Ipea.
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Um aspecto positivo a ser ressaltado é que as regiões mais pobres do país 
tiveram crescimento mais acentuado das matrículas em EJA do ensino médio, 
no período sob análise. Enquanto no Sul e no Sudeste o aumento foi de 34% e 
39%, respectivamente, nas demais regiões oscilou entre 108% (Nordeste) e 192% 
(Centro-Oeste).

No que tange ao segundo indicador – a participação das redes públicas no total 
de matrículas –, observa-se que, no período 2008-2011, houve uma estabilização em 
torno de 59% do total. A partir de 2012, reduz-se a participação da esfera pública, 
até se atingir o menor patamar em 2014. Porém, em 2015 amplia-se novamente 
essa proporção, mas ainda abaixo do patamar do início da série histórica, conforme 
é mostrado no gráfico 22. 

GRÁFICO 22 
Percentual das matrículas em EPT de nível médio nas redes públicas – Brasil 
(2008-2015)
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A retomada da liderança das redes públicas em 2015 foi possível em razão 
do aumento de 7% em suas matrículas e da redução de cerca de 13% ocorrida no 
setor privado. 

2.3 EDUCAÇÃO SUPERIOR

As metas do PNE 2014-2024, no âmbito da educação superior, tratam da ampliação 
do acesso (meta 12), qualificação do corpo docente (meta 13) e titulação de pessoal 
em nível de pós-graduação stricto sensu (meta 14).

O principal desafio da educação superior no Brasil pode ser sintetizado pela 
meta 12, haja vista que a ampliação das taxas de frequência bruta e líquida depende 
de fatores que vão além da oferta de vagas neste nível de ensino.
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No caso da meta 13, que estabelece titulação mínima de docentes em exer-
cício na educação superior (35% de doutores e 75% com no mínimo mestrado), 
verifica-se que ambos os índices foram superados em 2015. De fato, o primeiro 
deles já havia sido atingido em 2014, conforme consta na edição anterior deste 
periódico. No entanto, há desigualdades significativas entre redes de ensino e 
macrorregiões brasileiras.

Em relação à meta 14, que trata do número de titulados com mestrado e 
doutorado, observa-se, pela evolução nos últimos anos, que o alcance é factível 
alcançá-la. Apenas em 2015, houve aumento de 9,3% no número de doutores e 
de 6,6% no de mestres. 

2.3.1 Sobre a ampliação do acesso à educação superior

Para o alcance da meta 12, serão necessários esforços de maior vulto e intervenções 
mais complexas, tendo em vista o lapso que separa a realidade atual da situação 
desejada. A complexidade da problemática que envolve o alcance dessa meta vai 
além da oferta de vagas, ou seja, da capacidade de atendimento atual.

Em primeiro lugar, a oferta desse nível de ensino é predominantemente 
privada, o que pressupõe a disponibilidade de recursos financeiros para aqueles que 
não tenham acesso ao Fies ou ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Em 
2015, 72,5% das matrículas, 77,4% dos ingressantes e 85,9% das vagas ofertadas 
nos cursos de graduação presenciais estavam na esfera das instituições de ensino 
superior (IES) privadas.

Ao longo da última década, o crescimento das matrículas na rede privada não 
teve o mesmo dinamismo verificado no período 1995-2005, em que pese o aumento 
expressivo na concessão de bolsas do ProUni e de contratos de financiamentos 
junto ao Fies. Se, no período 1995-2005, o crescimento foi de 208%, na década 
seguinte limitou-se a 47%.

Por sua vez, as IES públicas registraram crescimento de 53% no período 
2005-2015, na modalidade presencial. Entre estas, destacam-se as instituições  
federais de ensino superior (Ifes), que ampliaram as matrículas nesse período em 
cerca de 96%. Cabe ressaltar que participação das redes públicas nas matrículas 
em cursos a distância é residual (9% do total, em 2015).

Quando se consideram todas as redes e modalidades de ensino (presencial e 
a distância), verifica-se que o crescimento na última década foi de 76%, também 
bastante inferior aos 160% registrados no período 1995-2005. A variação anual 
do número de matrículas é apresentada no gráfico 23, dos cursos presenciais e do 
somatório destes com os cursos a distância.
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GRÁFICO 23 
Taxa de crescimento das matrículas em cursos de graduação nas IES privadas – 
Brasil (1996-2015) 
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Fonte: Inep/MEC.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Os dados do Censo da Educação Superior 2015 evidenciam forte redução 
do número de ingressantes na educação superior no Brasil. O total de ingressantes 
caiu 6,6% em relação ao ano anterior, sendo que a queda no setor privado foi ainda 
mais acentuada (8,4%). Quando se tomam apenas os estudantes que ingressaram 
por meio de processo seletivo, verifica-se que a redução chega a 10%. Nas redes 
públicas, o número de ingressantes permaneceu praticamente inalterado, em que 
pese ter havido redução de 30% nas IES municipais. De modo distinto, as redes 
estaduais e a federal registraram aumento médio de cerca de 3%.

Em grande medida, a redução do número de ingressantes no setor privado 
está associada às mudanças nas regras de contratação do Fies, introduzidas em 
2015, assim como à diminuição na oferta de contratos.8 Desse modo, se no ano 
anterior haviam sido firmados cerca de 733 mil contratos novos, em 2015 chegou-se 
a pouco mais de 287 mil beneficiários. Portanto, cerca de 445 mil contratos a 
menos que em 2014.

Todavia, essa redução no número de contratos firmados corresponde a quase 
o triplo da redução do número de ingressantes nas IES privadas (157 mil). Por 
conseguinte, uma vez que o corte na oferta de contratos novos no Fies não foi 
acompanhado de redução semelhante do número de ingressantes, pode-se supor 
que uma parcela significativa de potenciais contratantes do Fies estava apta a 
ingressar na educação superior privada sem o aporte do financiamento estudantil, 
e que as regras de contratação do Fies, vigentes no período 2010-2014, suscitaram 
a ocorrência de um efeito crowding-out, uma vez que ofereciam financiamento 
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com taxa de juros mais baixa que a rentabilidade do mercado financeiro, inclusive 
a da caderneta de poupança. Com isso, parcela significativa dos estudantes teria 
optado pelo contrato junto ao Fies ao longo desse período, mesmo dispondo de 
capacidade financeira para arcar com o pagamento das mensalidades escolares.

Outra evidência desse efeito crowding out é dada pela proporção de contratos 
ofertados que foram efetivamente firmados. Mesmo tendo sido reduzido de forma 
drástica o número de contratos ofertados em 2015, cerca de 8% do total não foram 
efetivados. Este fato pode estar associado a pelo menos dois fatores: desinteresse 
entre aqueles que poderiam tornar-se beneficiários do Fies e/ou insuficiência de 
demandantes elegíveis pelas novas regras.

Portanto, essa inflexão na expansão dos ingressos na educação superior ocorrida 
em 2015, com perspectivas de persistência em 2016, torna ainda mais improvável 
o alcance das metas estabelecidas no PNE 2014-2024, que já constituía uma tarefa 
hercúlea, caso fosse mantida a trajetória de crescimento ao longo dos anos que 
antecederam a aprovação desse plano.

2.3.1.1 Principais programas e ações associados à meta 12

Os principais programas governamentais de fomento à educação superior privada são o 
Fies e o ProUni. No primeiro caso, a expansão foi bastante significativa, especialmente 
no período 2010-2014, motivada pelas mudanças nas regras de concessão, conforme 
mencionado anteriormente e analisado na edição no 24 deste periódico. Por sua vez, o 
ProUni tem crescido como proporção das matrículas de alunos pagantes (uma bolsa 
para cada 9,5 alunos pagantes), o que implica limites objetivos na sua expansão.

GRÁFICO 24 
Bolsas concedidas pelo ProUni e contratos novos do Fies – Brasil (2010-2015)
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Tal como pode ser observado no gráfico 24, o Fies teve crescimento excepcional 
no período 2010-2014, o que permitiu que fosse ampliada substancialmente a 
relação entre o número de beneficiários do Fies/ProUni e o de ingressantes na 
educação superior privada, apresentada no gráfico 25.

GRÁFICO 25 
Proporção de bolsas do ProUni e contratos do Fies em relação ao número de 
ingressantes na educação superior privada – Brasil (2010-2015)
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2. Ingressantes por meio de processo seletivo (excluídas outras formas de ingresso). 

 Se em 2010 o Fies respondia por 33% dos beneficiários desses dois programas, 
em 2014 atingia a proporção de 77%. Porém, no ano seguinte, sua participação 
havia recuado para 53%, ficando o ProUni com os 47% restantes.

Um aspecto bastante positivo que merece ser destacado refere-se à distribuição 
dos contratos pelas cinco macrorregiões brasileiras. Sob esse enfoque, pode-se 
afirmar que as regiões mais pobres foram as mais favorecidas. No período de grande 
expansão do programa (2010-2014), o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste tiveram 
aumento de sua participação no total de contratos firmados a cada ano, conforme 
pode ser observado no gráfico 26.
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GRÁFICO 26 
Distribuição percentual dos contratos firmados junto ao Fies, por macrorregião (2010 e 
2014)
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Esse aumento da participação em quatro das cinco macrorregiões foi acompa-
nhado de expressiva queda na região Sul. Para além dessas oscilações identificadas, 
que podem ter sido causadas por fatores diversos, caberia verificar em que medida 
a apropriação dos contratos do Fies corresponde à proporção de vagas ofertadas 
pelas IES privadas em cada macrorregião.

Quando se tem por referência as vagas ofertadas, constata-se que, no 
período 2010-2014, houve aumento da participação apenas nas regiões 
Norte e Nordeste, o que seria algo esperado, haja vista que estas regiões 
ainda registram as menores taxas de acesso à educação superior, bem como 
as menores proporções de matrículas da rede privada, quando comparadas 
às demais regiões. Desse modo, calculou-se a razão entre a proporção de 
contratos do Fies e a de vagas ofertadas em cada macrorregião. O resultado 
é apresentado no gráfico 27.

O gráfico 27 evidencia elevado crescimento dos contratos do Fies como 
proporção das vagas ofertadas em todas as cinco macrorregiões. Entretanto, os 
maiores ganhos foram registrados junto às regiões mais pobres do país, fato este 
que contribui para a redução das desigualdades de acesso à educação superior sob 
esse recorte.
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GRÁFICO 27 
Razão entre os contratos do Fies e as vagas ofertadas pelas IES privadas, por 
macrorregião (2010 e 2014)

2,0 

5,4 

2,3 1,9 
4,6 

19,4 
22,2 

30,1 
33,0 

37,2 

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

Sudeste Sul Centro-Oeste Norte Nordeste

2010 2014

Fonte: FNDE/MEC; Inep/MEC.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Conforme se observa no gráfico 28, mais de 93% dos beneficiários do Fies em 
2016 tinham renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo (SM), enquanto 
no início da década representavam menos de 82% do total. Cabe ressaltar que o 
crescimento mais expressivo foi registrado entre aqueles com renda de até 1 SM, 
cuja participação no total ampliou-se de 52% para 71%.

GRÁFICO 28 
Distribuição dos beneficiários do Fies por faixas de renda familiar per capita 
selecionadas – Brasil (2010-2016)
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Esse aumento crescente da proporção de beneficiários do Fies a partir do 1o semestre 
de 2015 deveu-se às mudanças nas regras do programa, que estabeleceram o teto de renda 
familiar per capita de 2,5 SMs, que, posteriormente, foi elevado para 3 SMs. 

Se, por um lado, esse aumento na proporção de beneficiários com renda de 
até 1 SM mostra que houve ampliação do atendimento àqueles que mais precisam, 
por outro, a persistência de proporção significativa de contratos não efetivados no 
biênio 2015-2016 pode estar relacionada à demanda insuficiente – por exemplo, 
pelo fato de ainda ser bastante baixa a proporção de pessoas desta faixa de renda 
que haviam concluído o ensino médio, tal como é mostrado no gráfico 29.

GRÁFICO 29
Percentual da população que havia concluído o ensino médio, por faixas etárias e 
de renda selecionadas – Brasil (2014)
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Elaboração: Disoc/Ipea.

2.3.2 Sobre a titulação do corpo docente

A meta 13, que estabelece padrões mínimos de titulação nas instituições de educação 
superior, foi atingida ainda no primeiro ano de execução do PNE 2014-2024. Isso 
não significa que a situação atual seja a ideal, mas, sim, que tal meta foi subestimada, 
uma vez que o nível de titulação à época da definição da meta já se encontrava muito 
próximo desta. Além disso, não foram definidos recortes regionais e, principalmente, 
por rede de ensino, que evidenciassem as desigualdades existentes.

De acordo com o Censo da Educação Superior 2015, a proporção de pro-
fessores com doutorado havia atingido cerca de 40% do universo em exercício, o 
que corresponde a 5 pontos percentuais (p.p.) acima da meta a ser alcançada até 
2024. Em relação aos docentes com titulação mínima de mestrado, foi atingida a 
proporção de 76%, ou seja, 1 p.p. acima da meta estabelecida.
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No entanto, quando se desagregam os dados pelas cinco macrorregiões 
brasileiras, verifica-se que, no Centro-Oeste e no Norte, não foi atingida a meta 
de 75%. O mesmo se aplica à meta de 35% de professores doutores, sendo que, 
neste caso, a meta também não foi alcançada na região Nordeste, conforme é 
apresentado no gráfico 30.

GRÁFICO 30 
Percentual de docentes por níveis de titulação selecionados, por macrorregião 
(2015)
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O gráfico 30 mostra que apenas a região Norte se encontra um pouco mais distante 
da meta relativa aos doutores, com cerca e 8 p.p. abaixo dos 35%. Porém, deve-se ter 
em conta que esses índices médios são profundamente afetados pelas redes públicas, que 
respondem por apenas um quarto das matrículas nos cursos de graduação presenciais. 
Nesse sentido, quando se desagregam os dados pelas redes de ensino (públicas e privada), 
pode-se inferir que uma proporção majoritária dos estudantes é atendida por docentes 
sem mestrado e, principalmente, sem doutorado.

Enquanto as redes públicas já superaram em 11 p.p. a meta de titulação mínima 
em nível de mestrado e em 23 p.p. a titulação mínima em nível de doutorado, a 
rede privada estava 6 p.p. aquém da primeira meta e 14 p.p. abaixo da segunda, 
conforme é mostrado no gráfico 31.
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GRÁFICO 31 
Percentual de docentes com titulação de mestrado e doutorado, segundo as redes 
de ensino – Brasil (2015)
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Tendo em vista que a rede privada respondia, em 2015, por 72,5% das matrículas 
na modalidade presencial, a razão entre docentes titulados e estudantes matriculados 
é muito maior do que a existente nas redes públicas de ensino. Se nas IES privadas 
havia uma função docente com titulação mínima de mestrado para cada 31 matrículas, 
nas redes públicas a razão era de apenas 13 por 1. Em relação aos docentes doutores, 
a desigualdade entre as redes de ensino é ainda maior. Entre as redes privadas, havia 
104 matrículas por docente doutor, contra apenas 19 nas redes públicas. Portanto, a 
menor qualificação do corpo docente nas IES privadas contribui para aprofundar as 
diferenças de desempenho e formação entre seus estudantes e os das redes públicas.

Sob a ótica regional, verifica-se que as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste 
encontram-se, nesta ordem, mais distantes de ambas as metas. Além disso, é maior 
a proporção de estudantes matriculados por docente titulado nessas regiões. Por 
exemplo, na região Norte havia 219 estudantes matriculados por docente com 
titulação de doutor e 46 estudantes por docente com mestrado. A título de com-
paração, no extremo oposto encontravam-se as redes públicas da região Sudeste, 
com 15 estudantes por docente doutor, e do Sul, com 11 estudantes por docente 
com titulação mínima de mestrado.

 2.3.3 Sobre a formação de mestres e doutores

A formação de mestres e doutores foi definida como uma das metas do PNE 
2014-2024. Desse modo, estabeleceu-se que, até o final desse decênio, deverão 
ser titulados anualmente 60 mil mestres e 25 mil doutores. 
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Tendo em vista que, em 2015, foram titulados cerca de 55 mil mestres, o 
que corresponde a 91,5% da meta estabelecida para 2024, pode-se afirmar que 
é bastante factível atingi-la. Por sua vez, ainda que a meta relativa aos doutores 
se encontre mais distante dos 18,6 mil titulados em 2015, deve-se ter em conta 
que a taxa de incremento anual neste nível de formação tem sido maior que nos 
mestrados, o que favorecerá o atingimento da referida meta.

A pós-graduação stricto sensu é predominantemente ofertada pelas IES públicas 
(estaduais e federais), devido aos custos inerentes a este nível de ensino. No entanto, 
a rede privada teve aumento de sua participação no número de titulados em nível de 
doutorado, ao longo do período 2005-2015. Além disso, deve-se ressaltar que sua 
participação no total de titulados no mestrado profissional é bastante significativa, 
tal como pode ser observado na tabela 8.

TABELA 8 
Participação das redes de ensino no total de titulados da pós-graduação stricto 
sensu – Brasil (2005 e 2015)

Federal Estadual Municipal Privada

  2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015

Mestrado 52,7 56,6 25,8 25,6 0,7 0,6 20,9 17,2 

Mestrado profissional 31,7 45,0 15,0 9,0 3,5 1,0 49,8 45,0 

Doutorado 44,3 55,5 46,2 33,3 -   0,1    9,4 11,1 

Fonte: Capes/MEC.
Elaboração: Disoc/Ipea.

Ao longo dessa década, inverteram-se algumas posições entre as redes de 
ensino. De maneira geral, cresceu a participação da rede federal em todos os níveis, 
mas especialmente no mestrado profissional e no doutorado. No primeiro caso, 
havia preponderância do setor privado em 2005 e, no segundo, a liderança cabia 
às redes estaduais.

Essa alavancagem da rede federal se deveu aos investimentos realizados por 
intermédio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni). Além de o número de docentes ter sido duplicado 
no período 2005-2015, ampliou-se o contingente de doutores em cerca de 180%. 
A título de comparação, o aumento do número de docentes com esta titulação nas 
IES estaduais foi de apenas a metade desse percentual.

Além do Reuni, também contribuiu para essa expansão a ampliação da conces-
são de bolsas de estudos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e, principalmente, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). A participação das Ifes no total de bolsas conce-
didas por esta agência ampliou-se de 55,8% para 63,4%, no período em referência.
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Ressalte-se que, em nível de mestrado, houve um aumento na concessão  
de bolsas maior que o incremento das matrículas no período 2005-2015, conforme 
a tabela 9.

TABELA 9
Matrículas e bolsas concedidas em cursos de mestrado e doutorado – Brasil (2005 e 2015)

  2005 2015 var. % Matrículas/bolsa Matrículas/bolsa

Mestrado

Bolsas concedidas 33.570 69.221 106,2 

Matrículas 80.106 149.316 86,4 2,39 2,16 

Doutorado

Bolsas concedidas 27.177 60.988 124,4 

Matrículas 43.942 102.365 133,0 1,62 1,68 

Fontes: Capes/MEC; CNPq/MCT.
Obs.: 1. Bolsas concedidas pela Capes e pelo CNPq.

2. Matrículas nas modalidades acadêmica e profissional.

Conforme é mostrado na tabela 9, houve redução do número de matrículas 
por bolsa concedida nos cursos de mestrado, enquanto em nível de doutorado 
ocorreu pequeno aumento. Porém, quando se comparam as taxas de crescimento 
das bolsas concedidas em cada nível de ensino, verifica-se que o maior aumento 
coube à modalidade de doutorado, condizente com a maior expansão das matrículas 
verificada neste caso. 

2.4 FINANCIAMENTO E GASTOS

Após um período de contínua elevação do orçamento executado pelo MEC, o ano 
de 2015 marca a inflexão dessa trajetória ascendente, com queda de 13,3%, ou 
R$ 13,4 bilhões, em valores constantes, em relação aos dispêndios realizados no 
ano anterior. Tal desempenho, como havia sido mencionado na apresentação deste 
capítulo, reflete a recessão econômica do país iniciada naquele ano. 

As maiores quedas foram registradas na educação profissional e tecnológica 
(40%) e na educação básica (35%). Por sua vez, o orçamento executado na educação 
superior teve redução de cerca de 7%. A queda menos acentuada na educação 
superior decorre da necessidade de a União manter sua rede de ensino, formada 
sobretudo pelas Ifes. Grosso modo, houve significativa diminuição nos investimentos 
em capital nos três níveis de ensino, mas as ações voltadas ao apoio e à manutenção 
das redes federais de ensino também foram afetadas.

Uma das poucas ações finalísticas de vulto que tiveram aumento de recursos foi 
a Concessão de Financiamento Estudantil, com 5,3% de crescimento real. Quando 
se incluem os dispêndios com a administração desta ação, o orçamento executado 
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amplia-se em cerca de 10%. No entanto, esta ação está sob a alçada do Ministério 
da Fazenda e é de natureza reembolsável, pelo fato de conceder empréstimos aos 
estudantes da educação superior.

A tabela 10 contém a execução orçamentária do MEC no biênio 2014-2015, 
assim como do Fies, sob a alçada do Ministério da Fazenda. No caso do MEC, 
foram selecionadas as principais ações finalísticas de cada programa, bem como 
aglutinadas dezessete ações de investimentos em infraestrutura física das Ifes e dos 
hospitais universitários.

TABELA 10 
Execução orçamentária do MEC e do Fies – Brasil (2014-2015)

Ministério da Educação 2014 2015 var. %

Previdência de inativos e pensionistas da União 11.538.859.060 11.652.339.285 1,0 

Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais 292.278.209 263.777.340 -9,8 

Operações especiais: serviço da dívida externa (juros e amortizações)  76.305 - -100,0 

Operações especiais: outros encargos especiais 46.911.258 2.257.020 -95,2 

Operações especiais: gestão da participação em organismos 
internacionais

55.973.926 3.331.959 -94,0 

Educação básica 31.762.093.985 20.553.245.719 -35,3 

Concessão de bolsas de apoio à educação básica 1.973.189.322 1.877.283.377 -4,9 

Dinheiro direto na escola para a educação básica 2.781.123.860 1.476.191.219 -46,9 

Concessão de bolsa para equipes de alfabetização 112.519.115 66.565.450 -40,8 

Apoio ao transporte escolar na educação básica 633.659.271 573.528.618 -9,5 

Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
- Fundeb

11.840.084.093 10.614.680.616 -10,3 

Apoio ao transporte escolar para a educação básica - caminho da escola 556.495.946 - -100,0 

Implantação de escolas para educação infantil 2.923.271.993 10.116.392 -99,7 

Implantação e adequação de estruturas esportivas escolares 872.895.382 15.962.265 -98,2 

Funcionamento das instituições federais de educação básica 107.575.219 91.548.035 -14,9 

Apoio à capacitação e formação inicial e continuada para a educação 
básica

407.670.323 98.616.379 -75,8 

Exames e avaliações da educação básica 801.241.338 501.538.938 -37,4 

Infraestrutura para a educação básica 1.869.259.475 187.195.101 -90,0 

Produção, aquisição e distribuição de livros e materiais didáticos e peda-
gógicos para educação básica 

2.024.041.914 1.112.384.777 -45,0 

Elevação da escolaridade e qualificação profissional - ProJovem 146.455.085 31.890.195 -78,2 

Apoio à Alimentação escolar na educação básica (Pnae) 4.038.707.025 3.764.635.272 -6,8 

Apoio à alfabetização e à educação de jovens e adultos 238.873.579 10.809.929 -95,5 

(Continua)
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Ministério da Educação 2014 2015 var. %

Educação profissional e tecnológica 7.364.395.034 4.391.957.602 -40,4 

Expansão e reestruturação de instituições federais de educação profissio-
nal e tecnológica 

738.997.628 191.863.628 -74,0 

Funcionamento de instituições federais de educação profissionale 
tecnológica

2.148.352.974 1.394.906.748 -35,1 

Apoio à formação profissional, científica e tecnológica 3.927.031.329 2.467.064.364 -37,2 

Assistência ao estudante da educação profissional e tecnológica 359.667.940 306.292.443 -14,8 

Modernização da rede pública não federal de educação profissional, 
científica e tecnológica 

81.157.434   -100,0 

Educação superior - graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e 
extensão

14.139.522.067 13.214.137.685 -6,5 

Apoio a entidades de ensino superior não federais 35.110.577 - -100,0 

Apoio à residência em saúde 482.127.072 484.621.722 0,5 

Concessão de bolsas de estudos 4.400.153.520 6.032.523.392  37,1 

Concessão de bolsa-permanência no ensino superior 84.499.130 118.373.100  40,1 

Fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e 
extensão

493.200.572 452.012.174 -8,4 

Funcionamento de instituições federais de ensino superior 4.003.651.624 3.040.573.742 -24,1 

Acesso à informação científica e tecnológica 215.391.308 331.710.256  54,0 

Assistência ao estudante de ensino superior 778.004.000 713.169.617 -8,3 

Funcionamento e gestão de instituições hospitalares federais 256.408.371 317.060.203  23,7 

Ampliação, construção, implantação, modernização e reestruturação das 
ifes e hospitais universitários (17 ações)

3.228.913.452 1.645.183.955 -49,0 

Desenvolvimento produtivo  2.834.784 - -100,0 

Programa de gestão e manutenção do Ministério da Educação 35.748.573.335 37.455.572.668 4,8 

Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do 
regime de previdência dos servidores públicos federais 

4.999.761.392 5.216.174.009 4,3 

Auxílio-alimentação aos servidores civis, empregados e militares 1.250.815.150 1.267.388.953 1,3 

Pagamento de pessoal ativo da União 27.341.467.952 29.470.184.285 7,8 

Total 100.951.517.962 87.536.619.278 -13,3 

Ministério da Fazenda (operações oficiais de crédito) 2014 2015  var. % 

Operações especiais: financiamentos com retorno 13.228.101.625 13.933.373.913 5,3 

Concessão de financiamento estudantil - Fies 13.228.101.625 13.933.373.913 5,3 

Administração do financiamento estudantil - Fies 130.836.180 776.755.344  493,7 

Total 13.358.937.805 14.710.129.257  10,1 

Fonte: Siga Brasil.
Elaboração: Disoc/Ipea.
Obs.: Em R$ de dezembro de 2015.

(Continuação)
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Conforme pode ser observado na tabela 10, tanto a educação básica quanto a 
educação profissional e tecnológica tiveram redução dos dispêndios de todas as principais 
ações finalísticas. Em relação à educação superior, em que pese o fato de terem caído 
à metade os investimentos em infraestrutura da rede federal, houve aumento dos 
gastos com a concessão de bolsas de estudos. Em valores absolutos, esse aumento foi 
equivalente à redução dos investimentos na ampliação e modernização das Ifes. No 
entanto, deve-se ter em conta que os dispêndios com o pagamento de pessoal ativo 
da União foram majorados em mais de R$ 2 bilhões, sendo que a maior parte deste 
montante coube às Ifes. Nesse sentido, pode-se afirmar que a educação superior foi o 
único nível de ensino que teve aumento de dispêndios no ano de 2015, mesmo tendo 
sido reduzidos em cerca de 24% os recursos destinados ao funcionamento das Ifes.

De modo geral, os investimentos em infraestrutura sofreram queda nos 
três níveis de ensino. Na educação básica, mediante repasses da União aos entes 
federados, a implantação de escolas de educação infantil e de quadras esportivas foi 
praticamente descontinuada. Na educação superior, caíram à metade os dispêndios 
com ampliação, construção e implantação de instituições de ensino.  

No entanto, a simples redução dos dispêndios de uma ação não significa 
necessariamente o corte de recursos e o comprometimento do atendimento aos 
estudantes. É o caso, por exemplo, do Programa Nacional do Livro Didático (PNDL), 
que é executado a partir de um calendário de distribuição de livros e materiais 
didáticos para a educação básica. Desse modo, em 2014 foram contemplados 
estudantes, professores e escolas dos anos finais do ensino fundamental, enquanto 
no ano seguinte foi a vez do ensino médio. Além disso, também é realizada de 
forma alternada a reposição integral dos chamados livros consumíveis (utilizados 
uma única vez), a reposição/complementação de livros reutilizáveis, bem como a 
distribuição de acervos para as bibliotecas escolares.

A título de comparação, havia 10,9 milhões de matrículas nos anos finais do 
ensino fundamental, nas redes estaduais e municipais, em 2014. Por sua vez, o 
número de matriculados no ensino médio no ano seguinte, nessas mesmas redes 
de ensino, era de apenas 6,9 milhões, ou seja, apenas 63% daquele contingente, o 
que também implica menor quantidade de livros a serem adquiridos.

Por sua vez, o Fies, mesmo tendo sofrido corte brutal no número de contratos 
novos firmados em 2015, teve aumento de 5% nos gastos realizados nesse ano. 
Isso se deve ao fato de o número de beneficiários concluintes ser menor que o de 
ingressantes no sistema.

Por fim, observa-se que a execução orçamentária de 2016, a ser analisada em 
detalhe na próxima edição deste periódico, mantém a tendência declinante iniciada 
no ano anterior. Tomando-se em conta a série histórica 2014-2016, verifica-se que 
houve redução de 17% nos gastos do MEC, entre o início e o final deste período, 
em valores atualizados para 2016, conforme é mostrado na tabela 11.
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TABELA 11 
Execução orçamentária do MEC e do Fies – Brasil (2014-2016)

Modalidade de gasto 2014 2015 2016 var. %

Gastos totais do MEC 109.774.227.161 95.186.926.592 91.016.516.631 -17,1 

    Pagamento de pessoal ativo 29.730.989.434 32.045.746.013 33.135.205.321 11,5 

    Aposentadorias e pensões 12.547.303.509 12.670.701.397 12.691.070.733 1,1 

    Complementação da União ao Fundeb 12.874.854.257 11.542.356.021 11.712.025.848 - 9,0 

    Apoio à alimentação escolar na educação básica (Pnae) 4.391.671.877 4.093.647.484 3.427.701.246 -21,9 

    Dinheiro direto na escola para a educação básica 3.024.181.593 1.605.203.701 1.315.930.927 -56,5 

    Apoio à formação profissional, científica e tecnológica 4.270.236.227 2.682.674.707 1.271.104.713 -70,2 

Funcionamento de instituições federais de educação profissio-
nal  e tecnológica

2.336.109.374 1.516.815.332 1.414.423.168 -39,5 

    Concessão de bolsas de estudos no ensino superior 4.784.707.172 6.559.738.839 3.541.550.347 -26,0 

    Funcionamento de instituições federais de ensino superior 4.353.552.792 3.306.306.229 4.237.714.216 - 2,7 

Fies 14.526.448.961 15.995.728.477 17.723.993.455 22,0 

Fonte: Siga Brasil.
Elaboração: Disoc/Ipea.
Obs.: Em R$ de dezembro de 2016.

Conforme pode ser observado na tabela 11, apenas os gastos relativos a pessoal 
(ativo e inativo) tiveram variação positiva no período 2014-2016. As maiores 
quedas foram registradas nas principais ações que integram os três níveis de ensino.

3 CONCLUSÃO

O ano de 2015 foi marcado por forte inflexão na execução orçamentária do 
MEC, que, ao longo da última década, havia registrado crescimento contínuo dos 
dispêndios. Tendo em vista que se trata do primeiro exercício completo da vigência 
do PNE 2014-2024, uma vez que sua aprovação ocorreu em junho de 2014, tal 
inflexão gera incertezas quanto ao futuro deste plano decenal.

Considerando-se que esforços adicionais seriam necessários para o alcance 
das metas que o integram, tendo-se como referência a evolução ocorrida na década 
imediatamente anterior, torna-se ainda mais remota a probabilidade de tais metas 
serem atingidas, em virtude da redução em 2015 dos dispêndios da União destinados 
à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica.

O cenário também tende a se agravar sob a vigência da Emenda Constitucional 
(EC) no 95, a partir de 2018, tendo em vista que a ação supletiva da União a 
estados e municípios também será limitada pela referida EC, que estabeleceu que 
os dispêndios do governo federal não poderão ser ampliados nos próximos vinte 
anos, mas apenas corrigidos pelo índice inflacionário do período de doze meses 
encerrado em junho do ano anterior. Portanto, ficará inviabilizada a ampliação 
desses repasses na proporção que vinha ocorrendo até 2014.
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Considerando-se que o regime de colaboração entre os entes federados constitui 
peça-chave para a redução das desigualdades existentes e que a União tem exercido 
papel preponderante nesse sentido, ainda que insuficiente, pode-se afirmar que 
o Novo Regime Fiscal, instituído pela EC no 95, constitui outra limitação para o 
alcance das metas do PNE 2014-2024.

Se os desafios assumidos já se mostravam bastante ousados para serem superados 
no prazo de uma década, mas com a expectativa de ampliação dos investimentos 
públicos (meta 20), o cenário futuro se torna menos promissor, tendo em vista o 
aumento do desemprego e da vulnerabilidade social, associado aos cortes orçamen-
tários. Portanto, muito deverá ser feito no campo da gestão para compensar tais 
carências e fragilidades, ainda que não se saiba em que medida tal compensação 
poderá ocorrer. 

No intuito de reduzir a distância entre os resultados alcançados e as metas 
estabelecidas, esforços deverão ser empreendidos no equacionamento de uma 
problemática que tende a se agravar. De um lado, aumento das demandas sociais, 
potencializadas pela crise econômica; de outro, redução da capacidade de intervenção 
dos poderes públicos, em razão de deficit orçamentários, ou mesmo em função de 
decisões de natureza política.

Desse modo, o primeiro ano efetivo da vigência do PNE 2014-2024 traz consigo 
certo ceticismo quanto ao atingimento de suas metas. Alguns dados corroboram 
tal entendimento. Segundo a Pnad 2015, houve redução na taxa de frequência 
à creche e, de acordo com o Censo Escolar, queda no número de matrículas na 
pré-escola. No outro extremo, também foi registrada diminuição do contingente 
de ingressantes nos cursos de graduação.

Dados do Censo Escolar 2016, divulgados recentemente, evidenciam forte 
redução das matrículas no ensino fundamental em período integral. Provavelmente, a 
principal causa dessa redução foi a paralisação do programa Mais Educação, a partir 
de 2015, que transferia recursos aos municípios para a ampliação da jornada escolar.  
Desse modo, esse retrocesso recente reforça a probabilidade de a meta 6 não 
ser atingida.

Em síntese, a combinação de fatores desfavoráveis, a partir de 2015, foi 
suficiente para produzir resultados que se apresentam como inflexões na evolução 
de alguns indicadores educacionais ao longo da última década. Ante a perspectiva 
de retrocesso, redobram-se os desafios para viabilização dos objetivos e metas do 
PNE 2014-2024.
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NOTAS METODOLÓGICAS

Duas fontes principais, Ministério da Educação (MEC) e IBGE, foram utilizadas 
para compor os indicadores selecionados do Anexo Estatístico.

Para retratar a situação educacional da população, foram selecionados os 
seguintes indicadores: taxa de analfabetismo; média de anos de estudo; e pro-
porção da população que frequenta escola. A cobertura e a oferta de serviços 
serão avaliadas por meio da proporção de docentes por grau de formação, e da 
matrícula de alunos por nível/modalidade de ensino. O último item concentra-se 
na produtividade/rendimento do sistema educacional. Com o objetivo de avaliar 
a situação educacional, utiliza-se a taxa de distorção idade/série do corpo discente 
e, na pós-graduação, a avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes/MEC).

Os conceitos/definições utilizados nas tabelas construídas foram os mesmos 
das pesquisas originais, e são apresentados na sequência.

Anos de estudos (grau de instrução): a classificação segundo os anos de estudo 
foi obtida em razão da série e do grau que a pessoa estava frequentando ou havia 
frequentado, considerando a última série concluída com aprovação. A correspondência 
foi feita de modo que cada série concluída com aprovação estivesse rela cionada a um 
ano de estudo. As pessoas que não declararam a série e o grau, assim como as que 
apresentaram informações incompletas ou que não permitissem a sua classificação, 
foram reunidas no grupo de anos de estudo “não determinados ou sem declaração”.

Média de anos de estudos por faixa etária: fornece a média de séries concluídas –  
com aprovação – por uma população de determinada faixa etária.

Alfabetização: considerou-se como alfabetizada a pessoa de 5 anos de idade 
ou mais, capaz de ler pelo menos um bilhete simples.

Taxa de analfabetismo por faixa etária: fornece a porcentagem de pessoas 
analfa betas em determinada faixa etária em relação ao total de pessoas do mesmo 
grupo etário. Para comparabilidade internacional, utiliza-se a faixa etária de 15 
anos ou mais de idade.

Taxa de frequência à escola por faixa etária: indica a porcentagem da população 
por faixa etária que frequenta a escola, independentemente do grau de ensino em 
que está matriculado.

Taxa de frequência líquida por nível/modalidade de ensino: identifica a parcela 
da população na faixa etária considerada adequada ao nível/modalidade de ensino 
a que se refere. As faixas etárias consideradas adequadas foram: educação infantil, 
menores de 6 anos; ensino fundamental, de 7 a 14 anos; ensino médio, de 15 a 
17 anos; e ensino superior, de 18 a 24 anos.
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Docentes: refere-se às funções docentes, e não ao número de docentes (pessoa física). 
Se um professor leciona em mais de um estabelecimento escolar e/ou nível/modalidade 
de ensino, serão contabilizadas tantas vezes quantas forem as funções que exerce.

Grau de formação: considera-se apenas o nível de formação mais alto concluído 
pelo docente. No caso de nível superior incompleto, considera-se como ensino 
médio completo, e no caso de ensino médio incompleto, considera-se como ensino 
fundamental completo.

Taxa de distorção idade/série: permite dimensionar e avaliar a distorção entre a 
idade dos alunos e a série que frequentam. Considera-se a idade recomendada para 
cada série/nível de ensino, ou seja, 7 anos para a 1a série do ensino funda mental, 8 
anos para a 2a série, e assim sucessivamente. Se o aluno apresenta idade acima (2 anos 
ou mais) da recomendada para a série que frequenta, encontra -se em distorção em 
relação à série em que está matriculado, o que contribui para gerar distorção do fluxo 
escolar. Tal taxa é fornecida pelo quociente entre o número de alunos com distorção 
escolar em determinada série e o número de alunos matriculados nesta série.

Educação infantil: primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comuni dade. A educação infantil pode ser oferecida em: i) creches ou equiva-
lentes, para crianças de até 3 anos de idade; e ii) pré-escolas, para crianças de 4 
a 6 anos de idade. Para efeito deste Anexo Estatístico, até 2003 incluía-se nesta 
etapa a classe de alfabetização. No entanto, a partir de 2004 o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC) deixou de 
coletar a matrícula inicial da classe de alfabetização, conforme determinado na 
meta no 15 do Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei no 10.172/2001: 
“Extinguir as classes de alfabetização incorporando imediatamente as crianças no 
ensino fundamen tal e matricular, também, naquele nível, todas as crianças de 7 
anos ou mais que se encontrem na educação infantil”.

Classes de aceleração: classes especiais organizadas para o atendimento de alunos 
matriculados no ensino fundamental regular com atraso escolar (distorção idade-série 
de mais de 2 anos), o que possibilita a correção de sua trajetória escolar e sua reinserção 
no fluxo regular, bem como a consequente desobstrução e correção do fluxo escolar.

Ensino fundamental: considera-se como ensino fundamental (ensino regular) 
aquele oferecido em, pelo menos, 8 anos, com carga horária mínima anual de 
800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar –  
Artigos 24 e 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB). A partir da pesquisa do Censo Educacional 
de 2004, as séries iniciais do ensino fundamental abrangem as matrículas do 1o ao 
5o ano e da 1a à 4a série, enquanto as séries finais compreendem as matrículas do 
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6o ao 9o ano e da 5a à 8a série. Tal procedimento se fez necessário para assegurar a 
comparabilidade dos dados da série histórica.

Ensino médio: etapa final da educação básica, com duração mínima de  
3 anos, tem por finalidade consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental.

Educação profissional: na LDB, esta modalidade de educação deve ser desen-
volvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de edu-
cação continuada, de modo a conduzir o aluno ao permanente desenvolvimento de 
aptidões para a vida produtiva. Na regulamentação dos Artigos 39 a 42 da mesma 
lei, o Decreto Federal no 2.208, de 17 de abril de 1997, configurou a educação 
profissional em três níveis de ensino: básico, técnico e tecnológico.

Os cursos de educação profissional técnica possuem organização curricular 
própria e se destinam a proporcionar habilitação profissional aos alunos matricu-
lados ou egressos do nível médio.

Para melhor identificar os cursos de nível técnico, observe-se a Resolução 
no 4/1999, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 
(CEB/CNE), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para Edu- 
cação Pro fissional de Nível Técnico.

Os alunos matriculados na educação profissional de nível técnico formam 
um subconjunto dos alunos matriculados no ensino médio.

Educação especial: atendimento especializado a alunos portadores de necessi-
dades especiais em escolas exclusivas para esta modalidade de ensino ou em classes 
especiais de escola regular.

Educação de jovens e adultos: atendimento, em cursos presenciais com avalia ção 
no processo, de jovens e adultos que não tiveram acesso à escolarização regular na 
idade adequada.

Matrícula da pós-graduação: matrícula total existente ao fim do ano nos cur sos 
de mestrado e doutorado nas redes pública e privada.

Conclusão da pós-graduação: número de alunos que concluíram mestrado ou 
doutorado durante o ano nas redes pública e privada por região geográfica.

Avaliação da pós-graduação: a avaliação dos cursos de pós-graduação é rea lizada 
trienalmente pela Capes/MEC. Os conceitos utilizados na avaliação da Capes sofreram 
alterações: até 1998, os cursos eram avaliados com conceitos entre A e E, sendo A o 
correspondente ao melhor conceito, e E, ao pior. A partir de 1998, alterou-se o sistema 
classificatório dos programas, o qual passou a ser realizado mediante escala numérica, 
de 1 a 7, sendo este último o correspondente ao nível de maior qualidade. Além disso, 
passou-se a avaliar programas, e não cursos (mestrado e doutorado) separadamente. 
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Outra inovação introduzida foi que os programas que ofertam apenas o nível de mestrado 
passam a ser avaliados em uma escala de 1 a 5. A equivalência entre as escalas alfabética 
e numérica é a seguinte: A = 5; B = 4; C = 3; D = 2; e E = 1.

Os programas que, em um primeiro momento, foram enquadrados no nível 
5, submeteram-se a uma segunda etapa da avaliação, de modo que fossem iden-
tificados aqueles que apresentavam excelência e/ou padrão internacional. A estes 
casos atribuíram-se os conceitos 6 e 7. Para garantir a comparabilidade da série 
histórica, foram definidas apenas três categorias de conceitos: A = 5 a 7; B = 4; 
e C = 3. Os conceitos D e E não foram considerados, pois não estão disponíveis 
informações sobre os programas que tenham sido enquadrados nos níveis 1 e 2.
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CAPÍTULO 5

CULTURA

1 INTRODUÇÃO

O texto que segue acompanha a conjuntura política e as discussões que envolveram os 
primeiros momentos do governo interino de Michel Temer na área cultural, logo em 
seguida ao afastamento da presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment. 
A unidade da análise que se seguirá é constituída pelos discursos de atores políticos 
difundidos na grande mídia, nas mídias sociais e “alternativas”. Apresentam-se 
as lutas simbólicas por atribuição de sentidos e nas disputas por legitimidade no 
campo cultural. Quando foi possível, os discursos foram contrastados com dados, 
o que permitiu enfatizar a dimensão simbólica das lutas políticas, ideológicas e 
discursivas presentes no campo do jogo político.

A primeira parte apresenta as controvérsias relacionadas às mudanças ins-
titucionais do Ministério da Cultura (MinC). Na segunda parte, descrevem-se 
os movimentos de resistência, com foco nos #OcupaMinC, e os realinhamentos 
políticos que culminaram nos recuos da posição do governo interino em relação à 
transformação institucional do MinC, de sua fusão com o Ministério da Educação 
(MEC) ou de sua transformação alternativa em secretaria. Os #OcupaMinC são 
seguidos dia a dia, na cronologia em que se apresentavam à grande mídia e à mídia 
alternativa. A descrição permite mostrar a multiplicidade de atores e discursos 
presentes como acontecimentos e a tradução no campo das políticas culturais 
das disputas de sentido produzidos simultaneamente nas mídias e na luta política 
mais ampla. 

Ainda na parte dois, discutem-se os significados políticos do insulto. Aqui 
dois tipos retóricos aparecem fortemente ligados aos acontecimentos discursivos 
do período, conforme a seguir descrito. 

1) O recorrente insulto aos artistas. Existe uma política de financiamento 
às artes no Brasil, assim como existe no setor industrial, agrícola, de 
serviços etc., mas o setor das artes foi objeto de discursos discriminatórios 
e difamatórios no período.

2) As políticas culturais desenvolvem ações ligadas às questões de 
gênero, orientação sexual e raça. No período, a não participação de 
mulheres e negros no governo interino foi muito discutida nas mídias.  
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O fato em si é relevante para a discussão dos sentidos de políticas culturais, 
e, assim, a seção reage àquela conjuntura discutindo a questão da não 
participação das mulheres – e, implicitamente, os insultos à ex-presidente 
Dilma, muitos com nítido teor machista, como uma questão de política 
cultural de gênero, mas também o insulto que usou de forma recorrente 
vocabulário racista e homofóbico – à luz de um dos argumentos centrais 
nas políticas culturais, o direito ao reconhecimento e ao tratamento de 
formas de vida e modos de ser com senso de igual dignidade. 

Os debates referentes ao clima político, aos referenciais de ação e aos paradigmas 
de políticas públicas apresentam enigmas e desafios ao conhecimento, mas também 
movimentam problemas para a própria ação. Portanto, mobilizam e se realizam 
através de interesses, ideias e posições institucionais diversas. Os discursos e as 
análises sobre o clima institucional, “governo interino”, “golpe”, “impeachment” 
etc. constituem-se no quadro de referência que redefine identidades políticas e 
articula explicações aos acontecimentos.

Os discursos sobre impeachment e governo interino articulam fatos e interpre-
tações em disputas simbólicas. As dinâmicas discursivas não podem ser deflagradas 
em qualquer lugar e de qualquer maneira. Sofrem resistências iniciadas no espaço 
social amplo, no espaço da pesquisa, da mídia etc. e se articulam em quadros 
interpretativos. As oposições simplistas mobilizadas para apontar os antagonismos 
entre classes, dominantes e dominados, juízes neutros ou interessados, esquerda e 
direita etc. fazem parte do jogo, mas mal dão conta de arranhar a complexidade 
das conjunturas. Por essa razão, o texto seguinte, sem querer apontar a melhor 
interpretação a respeito do que acontecia politicamente e as expectativas negativas e 
positivas sobre a continuidade de importantes políticas públicas, sociais e culturais, 
apenas acompanha algumas das controvérsias que apareceram fortemente na mídia 
escrita. Cada camada de sentido ali mobilizada está associada com as oposições 
discursivas que distribuem e produzem os atores na superfície dos discursos sobre 
a conjuntura. 

Como quadro geral, a descrição considera o Estado como modo de pensamento 
estratégico que constitui práticas, se dirige a todos e que unifica uma multiplicidade 
contraditória de movimentos e reações em discursos organizados, mas caracterizados 
por certa dispersão. Essa formulação implica dizer que o Estado é um espaço que 
articula e dá unidade às múltiplas estratégias sem se reduzir a nenhuma delas em 
particular. Nesse contexto, apenas nos coube descrever a explosão de significados 
que rotacionam os acontecimentos de difícil compreensão e interpretação e que 
gravitam as subjetividades em seus sentidos parciais. 
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1.1 Os fatos e os seus significados conjunturais a interinidade 

Consumado o afastamento da presidente Dilma Rousseff no processo de impeach-
ment, o primeiro movimento do governo empossado, ainda na fase de transição, 
foi realizar uma ampla reforma ministerial, sinalizando a contenção de gastos 
e a eliminação de cargos desnecessários que teriam sido criados nos governos 
anteriores. No espaço institucional da cultura, esse movimento significou a 
extinção do MinC e sua transformação em uma secretaria do MEC. A discus-
são se seguiu com argumentos que diziam que a secretaria poderia ficar, sem 
problemas, na Presidência da República. 

O que se diz com a reconstrução de institucionalidades parece relevante. O 
significado mais evidente era o da ausência de uma percepção clara do papel do 
Ministério da Cultura por parte do governo interino ou mesmo da sua irrelevância 
em face das questões econômicas estruturais. Também não é indiferente a discussão 
do formato da secretaria e sua vinculação institucional, mas o que saltou aos olhos 
foi o desconhecimento do processo e da construção gradual, ao longo dos anos, 
de uma cultura institucional e administrativa especial e autônoma, com objetivos 
que jamais poderiam ser associados a outras políticas setoriais. 

Depois de mais de 25 anos de existência do MinC e da Constituição de 
1988, nada seria mais evidente do que a autonomia relativa dos direitos culturais 
e a ampliação dos objetivos das políticas culturais, não passíveis de serem reduzidos 
aos objetivos de outras políticas setoriais. Não se diz com isso que as políticas do 
MinC são suficientes. Ao contrário, os limites são conhecidos e, embora a agenda 
positiva construída nas sucessivas gestões de Gilberto Gil e Juca Ferreira apontasse 
na direção de políticas de inclusão e cidadania, demandariam ainda longos processos 
de amadurecimento. 

Não houve descontinuidades consideráveis em relação aos objetivos gerais das 
políticas nas gestões de Ana de Holanda, Marta Suplicy e na volta de Juca Ferreira, 
todas são administrações dos mandatos da presidente Dilma Rousseff.1 Embora 
os estilos políticos e a visão de cultura de cada ministro possam ser questionados 
em suas diferenças – até com significativas reorientações a respeito de formas de 
administração de políticas e programas, apoios, intensidades e ênfases em relação 

1. Os estilos diferenciados de administração no governo Dilma implicaram a produção de impasses em programas 
importantes do Ministério da Cultura, a exemplo do programa Cultura Viva, Livro e Leitura e Brasil Plural. Também 
foi criada a Secretaria da Economia Criativa e muitas dúvidas foram levantadas em relação à condução das ações 
relacionadas aos direitos autorais, especialmente na gestão Anna de Holanda. Para sermos mais precisos, é necessário 
dizer que muitos daqueles dilemas, entretanto, não poderiam ser imputados ao governo Dilma diretamente, mas 
seriam consequência de decisões de gestões anteriores e de suas contradições, que teriam deixado inúmeros passivos 
administrativos e ambiguidades políticas. Outra linha de questões ali produzidas refere-se aos reposicionamentos e 
realinhamentos políticos internos e externos.
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às linhas prioritárias de atuação –,2 o mais importante é que os contextos político-
-institucional e econômico já não permitiam, nessa fase, cujas características não 
dependiam apenas das decisões dos governos recém-eleitos – afinal, as heranças 
é que dão o tônus das políticas –, o mesmo entusiasmo e a mesma mobilização 
presentes nos primeiros anos dos governos de Lula. O problema não era mais seguir 
objetivos e ideias gerais. O diabo está nos detalhes.

A interpretação a respeito de continuidades e descontinuidades não é fácil, 
mesmo julgando pelas facilidades com as quais o discurso foi empregado para 
criticar o governo interino, especialmente pelo fato de secretarias e programas com 
o mesmo nome poderem abrigar linhas de ação, realidades institucionais e sociais 
muito diversas. As conjunturas se transformam, e assim também a intensidade de 
apoios aos diferentes programas e ações do MinC. Entretanto, pode-se dizer, a 
transformação do MinC em secretaria foi um movimento brusco, similar ao que 
havia ocorrido para as áreas culturais no início dos anos 1990 no governo Collor, 
sendo que, à época, o rebaixamento do ministério para secretaria fora interpretado 
como “desmonte” das instituições culturais, o que significava deixar as iniciativas 
de ação cultural aos mercados, às indústrias culturais e ao entretenimento. 

As associações livres com essas ideias foram mais do que imediatas, dado o 
cenário de restrições fiscais, o discurso de privatização e a sinalização de abertura de 
áreas de atividades econômicas para o capital internacional e de parcerias público-
-privadas em diferentes setores econômicos. Os primeiros pronunciamentos sobre 
as políticas sociais, mas também as hipóteses das desvinculações orçamentárias, que 
teriam impactos nos recursos financeiros de educação e saúde, ou as proposições 
de reforma previdenciária, que aparentaram estar ancoradas em leitura restritiva 
aos direitos de proteção, carregaram água para a interpretação de que o governo 
se moveria no universo ideológico do liberalismo econômico. O claro e o escuro 
estão juntos, mas as ênfases, as sínteses, as escolhas por significados, não podem 
ser realizadas senão em períodos de crise.

A chave de leitura para interpretar o que estava acontecendo na cultura 
estaria assim delineada, não sem ambiguidades, certamente, afinal, muitos desses 
movimentos já estavam presentes no cenário político e de forma a nem sempre 
excluir as contradições. Se, de um lado, as opções por certos modos de desenvolvi-
mento com equidade estavam desde sempre claras, por outro, eram limitadas pelo 
seu oposto, a começar pelas opções em relação à matriz energética, passando por 

2. Discutimos as ambiguidades da política de construção do SNC e acompanhamos as questões jurídicas suscitadas 
por inúmeros editais, em especial do Programa Arte Cultura e Cidadania – Cultura Viva, que geraram, independente 
do mérito, impasses no desenvolvimento do programa. Entretanto, os impasses não resultam apenas de questões 
locais ou de um conjunto de problemas específicos de gestão, mas de orientações gerais para a ação, orientações que 
divergem entre atores que são efetivamente diferentes posicionalmente, nas motivações e no modus operandi. Para 
mais informações, ver Silva e Labrea (2014) e Silva e Abreu (2011).
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concentração da posse da terra, pela realização de grandes obras sem preocupações 
com seus impactos sociais e ambientais, nas opções pelo consumismo demarcado 
pelos apoteóticos discursos de valorização de novas classes médias, pelas desonerações 
fiscais, que antecipavam problemas fiscais, as questões urbanas, os novos contextos 
ambientais e da violência, na privatização de iniciativas de políticas sociais etc. Em 
parte, devemos reconhecer que a gramática do nosso sistema político tem como regra 
fundamental a formação de amplas composições no Legislativo para a construção 
de bases de sustentação do Executivo e que a dinâmica deste é condicionada por 
coalizões parlamentares. No entanto, há autonomia, e a agenda pode ser, em grande 
parte, formada e proposta a partir do Executivo.

A cultura não foge dessa lógica e das suas consequências. Em 2016, muitos anos 
depois de atenuados os ventos do liberalismo e, seguindo quase que imediatamente o 
afastamento de Dilma Rousseff, enquanto ainda corria a discussão do impedimento 
no Senado, o rebaixamento do MinC foi acompanhado imediatamente de forte 
resistência crítica e também da produção de argumentos de defesa da iniciativa. 

Vaias e aplausos foram as constantes na área cultural desde o período do 
governo Lula. Para citar alguns exemplos dessa dupla repulsão e sedução, lembramos 
as discussões a respeito da Lei Rouanet e dos direitos autorais. A Lei Rouanet foi 
objeto de vaias e aplausos no período, enquanto seguia sendo a âncora do finan-
ciamento. As proposições de reforma da Lei do Direito Autoral seguiram sendo 
objeto de desconfiança, afinal o mundo das artes e dos artistas levam os direitos 
do autor a sério, mas é impossível negar a atração fatal dos discursos elaborados 
no período a respeito da liberdade de acesso à cultura e da dádiva como fulcro 
da atividade encantada da cultura, mas, enquanto isso, as regras que ancoravam a 
área continuam as mesmas. Tanto o ProCultura quanto a Lei dos Direitos Autorais 
aguardam discussão congressual.

As dificuldades na condução de processos na área são imensas, as contradições 
são o tônus da política. A luta para impor uma interpretação dos fatos e proposições 
dá o tom da produção discursiva. Mais do que tudo, exigem especialização dos 
esforços institucionais. As políticas culturais envolvem não apenas a “memória 
institucional” de como as coisas são e devem ser feitas, de afinidades e legitimidade 
diante dos atores da área, mas também de fortes capacidades institucionais. O que 
importa aqui é que as vaias para a transformação do MinC em secretaria foram 
gerais, com algumas tímidas e ambíguas considerações eruditas, como veremos a 
seguir, mas que fazem algum sentido se tracejadas nos seus limites.

Os argumentos para transformar o MinC em secretaria trazem diferentes tipos 
de razões. A primeira é que, por comparação, outros países (e aqui está implícito o 
postulado da excelência de políticas culturais em outros países sem qualquer outra 
ponderação, o que certamente deve ser objeto de reflexão) não teriam ministérios 
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de cultura setoriais, o que mostraria a relatividade da opção local. A segunda razão 
é que para um país que tem a complexidade brasileira não caberia uma política 
cultural centralizada, seria até conveniente, talvez, uma estrutura mais leve, mas 
com capacidades de coordenação setorial e federativa. Outra hipótese ventilada foi 
de delimitação de novas atribuições em termos de objetivos setoriais, que iriam, 
provavelmente, ser direcionadas à área de infraestrutura de equipamentos ou simples-
mente em uma necessária discussão e redefinição no campo das relações federativas.

Por contraposição, poderíamos arrolar dois contra-argumentos. Um apelando 
para a razão histórica, associando o fato da existência de memórias e capacidades 
institucionais para se lidar com certas questões colocadas na história das instituições. 
De fato, a cultura não tem um ministério que esteja na ordem de prioridades, mas a 
trajetória de suas instituições vinculadas e das atividades do próprio ministério mostra 
que, com todas as suas possíveis fragilidades estruturais, desenvolveu capacidades 
institucionais que não podem ser desprezadas. Nesse caso, a submissão a outras 
culturas políticas e administrativas, a exemplo da fusão com o Ministério da Educação, 
ensejaria perdas significativas, não apenas de capacidades e de autonomia, mas de 
reflexão, ação e resolução de alguns dos problemas já colocados historicamente. 

O outro contra-argumento, o segundo, refere-se à ideia de que a construção 
de um sistema nacional descentralizado e participativo responderia à trivialidade 
do argumento de que políticas culturais são feitas no território municipal 
(“e não na União ou nos estados”), e daí a necessidade de descentralizar. A 
argumentação de que as políticas são feitas no munícipio não é apenas objetiva, 
mas tem sentidos nada ingênuos. O desdobramento natural é o postulado da 
desnecessidade de um Ministério da Cultura com atribuições nacionais e papéis 
definidos em políticas nacionais e no pacto federativo. Os papéis poderiam ser 
redimensionados e minimizados. 

Em todo o caso, ainda se pode dizer que as insuficiências e as precariedades da 
construção institucional da área ainda deixariam espaços e esperanças para outros 
arranjos. O argumento é bom, mas certamente é teórico e a-histórico, desconsi-
derando todos os esforços mais ou menos estruturados e mais, desconsiderando 
as dificuldades financeiras e estruturais das esferas de governo federativo. Parece 
que as considerações partem de um ponto de vista erudito, externo aos problemas 
políticos de fato, mas sem dúvida a retórica arranha o brilhante. 

É importante lembrarmo-nos de outros aspectos. Se as gestões do MinC, 
mesmo sob mesmo governo, mantiveram estilos, diferentes prioridades e marcas 
distintivas, não se pode esquecer de que o significado dessas peculiaridades se 
expressa na distribuição e na alocação de recursos. Embora o orçamento não seja 
a única expressão das políticas, ele é importante. As vinculações de impostos já 
existentes nas políticas educacionais ensejariam forte conflito para a manutenção de 
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montantes de recursos para a cultura e mesmo forte discussão de recomposição dos 
critérios de financiamento setorial, tanto no campo educacional quanto no cultural.

Em outro plano, o movimento de ocupação das instituições do MinC, o 
#OcupaMinC, divide águas e configura grupos que questionam a legitimidade 
das iniciativas de impedimento da presidente Dilma Rousseff e das iniciativas 
extemporâneas, de reforma, segundo muitos, dada a interinidade e a provisoriedade 
do governo. Decorreram dessa posição as estratégias de ocupação e a recusa do 
diálogo com o novo ministro da Cultura, dado que o problema da legitimidade 
do governo apresentava-se como central e, por outro lado, a avaliação de que seria 
necessário conversar, negociar e explicar o que já vinha acontecendo no quadro das 
políticas culturais federais, tudo em nome das continuidades e da sedimentação 
de posições de defesa das políticas já em vigor.

A composição social do #OcupaMinC é muito variada e tem uma lógica 
que associa muitos processos simultâneos. As ocupações das instituições culturais 
públicas começaram em Curitiba e avançaram pelo Brasil, sendo que nem sempre 
estiveram associados aos nomes de artistas reconhecidos. Ao contrário, as mobilizações 
mostram a grande capilaridade e a importância das políticas culturais federais e 
seus desdobramentos no âmbito local.

Assim, os #OcupaMinC são capazes de transformar as percepções e os 
esquemas de percepção constituídos em torno das possibilidades de avanços ou 
da desconstrução das instituições culturais. Quer dizer, não se trata apenas de 
mobilizar argumentos abstratos, favoráveis ou não, mas de registrar as resistências 
do campo cultural aos processos políticos recentes, venham eles de críticos duros, 
flexíveis ou alinhados ao governo interino. Não apontamos que esse é o sentido 
exato das ações, mas o descuido e o pouco conhecimento das primeiras articulações 
de reforma demonstraram profundo desconhecimento a respeito dos dinamismos 
e da importância da área nos processos econômicos e sociais.

2 FATOS RELEVANTES

O texto que se segue tem como objetivo identificar a produção de narrativas na 
grande mídia e nas mídias alternativas a respeito da extinção e do reaparecimento 
do Ministério da Cultura durante o governo interino que se seguiu ao afastamento 
da presidente Dilma Rousseff, em maio de 2016, no processo de impeachment.  
A opção metodológica não é a de se fazer um levantamento exaustivo das diferentes 
visões a respeito das ocupações. Optou-se por selecionar matérias que permitissem 
seguir as controvérsias a respeito da reconfiguração administrativa/institucional da 
área cultural e sobre as ocupações das representações regionais/estaduais do MinC. 
As matérias selecionadas foram veiculadas principalmente na grande mídia e nas 
redes sociais, e matérias de veículos alternativos foram utilizadas para dar visibilidade 
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a questões específicas. Como resultado do trabalho, apresenta-se a organização dos 
fatos e das controvérsias em torno da extinção e recriação do MinC. Também se 
apresentam alguns dos sentidos das mobilizações sociais que, além de narrarem 
algo sobre as políticas culturais, se referiam ao contexto político mais amplo, em 
que se discutiam os significados do impeachment ou, como se afirmava, do “golpe”.  
A partir disso, emergiram os elementos das narrativas em jogo e foram dados 
sentidos para os #OcupaMinC. Adicionalmente, essa estratégia permitiu discussão, 
embora ligeira, da pertinência da interpretação da produção de narrativas como 
jogos de legitimação para a compreensão de esquemas de percepção constituídos 
em torno dos “direitos culturais”. 

Ao final, sem a pretensão de uma interpretação abrangente, fazem-se con-
siderações finais sobre os sentidos e as controvérsias do governo interino em suas 
relações com a área das políticas culturais.

2.1 #OcupaMinC e a oposição ao governo interino Temer

A admissão do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff e a posse 
do vice-presidente Michel Temer como presidente interino no dia 12 de maio de 
2016 acrescentaram ingredientes aos processos de polarização política que o país 
já vinha vivendo desde, pelo menos, as eleições presidenciais de 2014. Uma das 
consequências das primeiras iniciativas do governo interino foi o #OcupaMinC, 
movimento que surgiu exatamente em reação ao anúncio da fusão do Ministério 
da Cultura à pasta da Educação.

Aqui apresentamos uma cronologia sintética das ocupações e de alguns fatos 
relevantes para seu entendimento. Vamos caracterizá-las e tentar compreender as 
resistências e as críticas ao governo interino; a relação entre os discursos ali mobi-
lizados; as lutas simbólicas a respeito dos significados dos embates políticos; e os 
jogos e as disputas pelas legitimidades dos atores e ações em questão. Tais pontos, 
brevemente abordados, podem apontar a pertinência da interpretação centrada na 
produção de narrativas como jogos de legitimação.

2.1.1 Cinzas: a agonia

Doze de maio, quinta-feira. A fusão do MinC (criado em 1985) com o MEC foi 
uma das primeiras medidas de Temer, e foi anunciada logo no primeiro dia do 
governo interino. O anúncio foi oficializado com a publicação da Medida Provisória 
(MP) no 726 no Diário Oficial da União (DOU),i em edição extraordinária.ii 
Outras pastas foram extintas nessa reforma ministerial,iii como o Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (cujas demandas passaram 
a ser discutidas no âmbito do Ministério da Justiça e Cidadania), bem como o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (cujas questões foram incorporadas pelo 
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Ministério da Agricultura). Tais cortes acabaram virando alvo de críticas.iv Os novos 
ministros de Temer foram anunciados, entre eles, Mendonça Filho (Democratas 
Pernambuco – DEM-PE) para o MEC – Ministério da Educação e Cultura –, o 
que também foi alvo de críticas.v 

Treze de maio, sexta-feira. Em cerimônia oficial, Mendonça foi vaiadovi por servidores 
do extinto MinC, e o constrangimento ficou registrado em vídeo.vii Para a Secretaria 
da Cultura no MEC não havia, ainda, indicação de nome para o comando.

As controvérsias que se seguiram à reforma foram acirradas. Entidades do 
setor, como o Grupo de Ação Parlamentar Pró-Música (GAP) e a Associação 
Procure Saber, elaboraram uma carta a Michel Temer,viii em que o fim do MinC 
e outros assuntos (como a Lei Rouanet) foram abordados. As posições a respeito 
da junção das pastas não foram unânimes no setor cultural e entre intelectuais 
ligados à área: grosso modo, artistas foram mais críticos do que gestores quanto 
ao fim do ministério.ix Entretanto, a reação do setor quanto à extinção do MinC 
continuava. E, diante das pressões, Temer já cogitava, segundo a mídia, recuar 
em relação à extinção do órgão (e, nesse caso, a pasta ficaria a cargo do Partido 
Popular Socialista – PPS).x Essa ideia foi descartada e cedeu lugar à hipótese de 
criação de uma Secretaria Nacional da Cultura, ainda ligada ao MEC, mas com 
peso político maior. As pressões continuavam, e, ainda no dia 13, ventilava-se a 
ideia de “nomear para o posto um nome de peso na área, que seja ligado ao setor 
artístico e que tenha experiência em gestão pública”.xi Nomes para o comando 
da Fundação Nacional de Artes (Funarte) também foram ensaiados, posto que 
Francisco Bosco, então presidente da instituição, já havia pedido sua exoneração.

No mesmo dia 13 de maio, já se tinham notícias da primeira ocupação de prédios 
ligados ao extinto MinC como reação ao fim da pasta. A primeira ocupação teria sido 
em Curitiba (Paraná), no prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan).xii Nesse mesmo dia, foi criada uma página da causa, intitulada “MinC 
Resiste”,xiii no Facebook, ainda não identificada à hashtag que depois conferiu unidade 
ao movimento – #OcupaMinC. Nessa página, foi postado um vídeo,xiv gravado no 
dia 13, informando sobre as primeiras características da ocupação e também sobre 
um primeiro manifesto. Além disso, foram criados um sitexv e uma petição on-linexvi 
como recursos de divulgação e engajamento à causa MinC Resiste. Um segundo 
manifesto, datado de 3 de junho,xvii também foi postado na rede social e no site. 
Segundo os manifestantes (“sociedade civil organizada, trabalhadorxs e defensorxs 
da cultura”, conforme consta na descrição da causa no Facebook, e “movimentos e 
fazedores de cultura, artistas, estudantes, pesquisadores”, conforme consta no vídeo), 
a ocupação se posicionava principalmente contra o fim do MinC, mas também pelo 
não reconhecimento do governo interino, qualificado de imediato como golpista e 
ilegítimo pelos manifestantes.
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Quatorze de maio, sábado. Nessa data, teria havido uma conversa ao telefone 
entre Mendonça Filho e Michel Temer.xviii Nela, o presidente interino considerou 
novamente criar uma Secretaria Nacional com status ministerial para a área da 
cultura, de preferência, chefiada por uma mulher, “para tentar reduzir as críticas 
pela ausência feminina no primeiro escalão do governo interino”.xix

Quinze de maio, domingo. A Funarte em Belo Horizonte (Minas Gerais) 
foi ocupada. Foi criada uma página no Facebook,xx e seu manifesto foi postado no 
dia 20.xxi Com essa ocupação, o tema da reação da sociedade ao fim do MinC (e 
não apenas à reforma ministerial que extinguiu a pasta) começou a repercutir na 
grande mídia,xxii e ganhou dimensão a partir da segunda-feira, dia 16. 

Dezesseis de maio, segunda-feira. Houve a ocupação da Funarte/Iphan no 
histórico Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. Em que pese à participação de 
artistas “globais”xxiii e à relevância do prédio3 (que aportaram importância simbólica 
ao movimento), essa ocupação pareceu ampliar o espaço destinado ao assunto na 
grande mídia e a visibilidade nacional das reações da sociedade ao fim do MinC,xxiv 
além de encorajar uma reação em cadeia de outras ocupações nos demais estados. 
Ainda nesse dia, em matéria no Estadoxxv sobre a ocupação no Rio de Janeiro, 
duas informações relevantes: a de que já havia mobilizações para ocupações em 
Brasília e São Paulo; e de que parte do setor cultural estava disposta a dialogar 
com o governo interino. 

Dezessete de maio, terça-feira. Foi noticiada uma manifestação na Avenida 
Paulista e a ocupação do prédio da Funarte em São Paulo. O perfil da ocupação era 
o mesmo das de Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e foram destacadas as 
participações da União Nacional dos Estudantes (UNE), do Levante Popular, da 
União da Juventude Socialista (USJ) e da União Brasileira de Mulheres (UBM). 
Há também menção à participação de militantes do Partido dos Trabalhadores 
(PT) na ocupação em São Paulo. Em São Paulo,xxvi aparece com força também 
a causa gay, representada pela União Nacional LGBT (UnaLGBT), e foram 
marcadas manifestações diárias, até o dia 20 de maio, em lugares diferentes da 
cidade. Algumas notícias chamaram a atenção para temas presentes na pauta das 
ocupações: os senadores Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade – Rede-AP) 
e Telmário Mota (Partido Democrático Trabalhista – PDT-RR) solicitaram, já 
para o dia 24 de maio, audiência pública com o novo ministro da Educação, 
Mendonça Filho, para questioná-lo sobre a extinção do MinC. Em seguida, uma 

3. O Palácio Capanema, localizado no Centro da cidade do Rio de Janeiro, é tido como marco da arquitetura moderna 
no Brasil (a equipe que o projetou trazia nomes como Lucio Costa e Oscar Niemeyer, além do paisagista Roberto Burle 
Marx, com a consultoria do franco-suíço Le Corbusier). Foi encomendado por Gustavo Capanema, intelectual que ocupava 
o Ministério da Educação e Saúde do governo Getúlio Vargas nos anos 1930-1940. Foi entregue em 1947 e tombado 
como patrimônio em 1984, abrigando obras de arte de nomes como Cândido Portinari. Já foi sede do MEC e atualmente 
abriga a sede da Funarte, além da representação do MinC e do Iphan no Rio de Janeiro. Para mais informações, consultar 
a página eletrônica da Wikipédia: <https://goo.gl/hxnLzQ>. Acesso em: 16 maio 2016.
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nova audiência com um grupo de artistas e ativistas sobre o mesmo assunto.xxvii  
A mídia também deu destaque para os posicionamentos dos artistas sobre o fim do 
MinC, dando voz a visões favoráveisxxviii e contráriasxxix ao fim da pasta.xxx Tem destaque 
a carta da Associação dos Produtores de Teatro do Rio (APTR), endereçada a Michel 
Temer, que dizia ser o fim do MinC um retrocesso de trinta anos, e a resposta do MEC 
a ela (que “reconhece a legitimidade da movimentação dos artistas (...) mas que, no 
entanto, a existência de um Ministério da Cultura não garantiu a execução plena das 
políticas culturais”).xxxi Ressalta-se que a APTR colocou-se contrária ao fim do MinC, 
mas, por outro lado, está disposta a dialogar com o governo interino. Outro grupo 
de artistas, como o de Marieta Severo e Tonico Pereira, por exemplo, ressaltaram 
a dificuldade em “negociar com um governo que a gente considera ilegítimo”xxxii.  
A mesma notícia dá conta ainda de outra informação importante: de que Temer já 
teria duas sugestões para ocupar o comando da área da cultura no MEC: Adriana 
Rattes, ex-secretária estadual de Cultura do Rio de Janeiro; e Claudia Costin, da 
atual diretoria de Educação do Banco Mundial. A imprensa noticiava movimentações 
para ocupações em outras capitais: Recife, Fortaleza, Salvador, Aracaju, Natal e 
João Pessoa, totalizando dez pontos ocupados ou alvos de manifestações contrárias 
ao fim do MinC.xxxiii 

Dezoito de maio, quarta-feira. Doze ocupações foram noticiadas,xxxiv e no 
dia 19, pelo menos dezesseis foram contabilizadas pela grande mídia.xxxv Em uma 
semana da primeira ocupação – ou seja, até sexta-feira, dia 20 de maio – vinte 
capitais e o Distrito Federal (Rio Branco, Maceió, Macapá, Salvador, Fortaleza, 
Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Belém, João Pessoa, 
Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Florianópolis, Aracaju e São 
Paulo) registravam prédios ligados à estrutura do MinC ocupados.xxxvi Na ocupação 

de Campo Grande, destacam-se pautas referentes ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), aos direitos humanos, aos repasses para a cultura sul-mato-grossense e à 
saída de Temer, e ainda sobre as participações de fóruns e conselhos de cultura e os 
colegiados setoriais do Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC (teatro, 
dança e música). Em Goiânia e Rio Branco, foram ressaltadas as preocupações com 
o cuidado das instalações físicas dos prédios ocupados. No dia 25 de maio, doze 
dias depois da primeira ocupação, todas as capitais dos estados mais o Distrito 
Federal tinham prédios ligados ao MinC ocupados.xxxvii Nesse dia, Michel Temer 
nomeou, finalmente, Marcelo Calero (então secretário municipal de Cultura do 
Rio de Janeiro) como secretário de Cultura, área ainda subordinada ao MEC.xxxviii 
Diante das críticas do meio cultural, a decisão da fusão das pastas da Cultura e 
da Educação começou a ser questionada até mesmo nas esferas de poder. Temer 
passou a estudar a criação de uma Secretaria de Cultura ligada à Casa Civil, e não 
mais ao MEC, conferindo maior status e proximidade com a Presidência. Para ele, a 
recriação do MinC seria um recuo e um “sinal ruim à sociedade”.xxxix Os senadores 
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Fernando Collor (Partido Trabalhista Cristão – PTC de Alagoas) e Renan Calheiros 
(Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB de Alagoas) tê-lo-iam 
aconselhado a recriar o MinC.xl Eduardo Paes (PMDB do Rio de Janeiro) também 
já havia se posicionado dias antes (13 de maio) contrário à extinção do MinC, pois 
achava que havia sido um erro.xli

Dezenove de maio, quinta-feira. O noticiário internacional também deu 
destaque ao tema: O El país publicou uma matériaxlii que cita o engajamento do 
setor cultural no Brasil e no exterior (em uma passagem, é usado o termo “levante” 
para designar tal mobilização) e declara que Temer não previa uma reação tão 
negativa e rápida do setor cultural ao seu governo – e que, por isso, ele não estaria 
sabendo lidar com a questão do fim do MinC.

Vinte de maio, sexta-feira. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) declarou apoio às ocupações.xliii

2.1.2 Renascimento da fênix

Vinte e um de maio, sábado. Mendonça Filho informou, através das redes sociais, 
que Temer decidira recriar o MinC por meio de nova MP. Segundo Mendonça, 
o objetivo seria “serenar os ânimos”.xliv O então secretário Marcelo Calero, que, 
no dia 19, havia ganhado status de “natureza especial” com a retificação à MP  
no 726 /2016,xlv torna-se ministro da Cultura (ainda não empossado). 

Vinte e três de maio, segunda-feira. Publicada a MP no 728, que revogou a 
extinçãoxlvi do MinC. Ainda assim, as ocupações se posicionaram pela manutenção 
das mobilizações,xlvii o que confirma a pauta anunciada pelo movimento: o “fica 
MinC” e o “fora Temer”.xlviii, xlix

Vinte e quatro de maio, terça-feira. Calero toma posse. Nesse ponto, cabe uma 
pausa para a interpretação. A tônica do discurso de Calero foi, aparentemente, a 
da neutralidade da cultura, em que o “partido da cultura é a cultura”, além disso, 
ele não agirá “a serviço de projeto de poder”.l Ainda que ele evoque a neutralidade, 
sua fala pode ser lida como uma reposta à polarização política dos últimos tempos, 
ignorando ao menos dois fatos relevantes: as disputas identitárias no universo da 
produção simbólica; e o fato de que ele, ao assumir o posto durante o governo 
interino, carrega consigo os sentidos, mesmo que contraditórios e ambíguos, da 
interinidade. Outra aparente contradição parece emergir do seu discurso, ou do 
contexto do discurso, e está relacionada à institucionalidade da pasta: Calero disse 
que vai zelar pelo “fortalecimento institucional do Ministério”, numa assertiva 
claramente oposta às primeiras decisões de fusão do MinC ao MEC e sua trans-
formação em secretaria. Temer teria dito em áudio, no dia 18, “que não é o fato 
de ser ou não ministério que reduz a atividade da cultura no país”. Mendonça 
Filho também teria dito que não seria “o nome ministério que pode produzir a 
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diferença”.li Ainda que Calero tenha ressalvas em relação aos encaminhamentos do 
governo interino (como, por exemplo, extinguir o MinC),lii a questão toda é saber 
se é possível reduzir os sentidos de sua fala a um ardil ou se de fato resulta de uma 
concepção diferenciada do governo interino em relação ao próprio governo interino 
a respeito da autonomia e setorialidade das políticas culturais. O próprio Temer 
recomendou que Calero divulgasse “seu discurso aos setores culturais para que se 
revele a todos os setores o caminho que será destinado à cultura por este ministério”.

Vinte e cinco de maio, quarta-feira. Calero passou a ser oficialmente ministro. 
A medida foi aclamada por artistas (cujos depoimentos tiveram grande destaque 
na mídia), mas causou reações diversas no governo: enquanto alguns políticos 
governistas se posicionaram contrários à decisão (como Geddel Vieira Lima, da 
Secretaria de Governo), outros, como André Moura (Partido Social Cristão – PSC 
de Sergipe, líder do governo interino), sublinharam a sensibilidade de Temer em 
ouvir a sociedade. O novo ministro Calero se posicionou favorável à decisão, 
ressaltando em carta aberta o “protagonismo do setor”liii e também o apoio de 
artistas e realizadores da cultura à sua gestão. Por outro lado, petistas, como José 
Guimarães (PT do Ceará), ressaltaram que tal indefinição reflete uma dificuldade 
política do vice-presidente em exercício em governar. Dois dias após a publicação 
da MP que revogou a extinção do MinC, as ocupações anunciaram que todas as 
27 capitais tinham ocupaçõesliv de prédios ligados ao MinC/Iphan.lv, lvi Esse quadro 
aponta para o fato de que as ocupações foram fruto de um processo de mobilização 
em cadeia e que o recuo do governo interino em relação à autonomia da pasta não 
estancou o processo que já havia sido detonado com o anúncio de sua extinção. 
A ocupação do Rio de Janeiro colocou-se, nesse momento, como porta-voz do 
movimento #OcupaMinC, anunciando que “os protestos serão mantidos até a 
saída de Temer e que não terão qualquer diálogo com o governo interino”.

Vinte e sete de maio, sexta-feira. Duas semanas após a primeira ocupação, o 
ministro afirmava que não haveria a reintegração de posse dos prédios ocupados.lvii  
É possível dizer que o governo interino não queria acirrar a reação do setor cultural –  
aliás, objetivo bem razoável –, e que daria sentido também à revogação da extinção 
do MinC. Os dois movimentos, tolerância com relação às ocupações e o retorno 
do MinC, seriam ações de mitigação da resistência da área cultural. Calero dizia 
que “reconhece que pode haver dificuldade inicial no diálogo com parte da classe 
artística, que tem se recusado a tratar com ele e com o governo interino de Michel 
Temer”.lviii Também afirmava, em entrevista concedida à Folha de S.Paulo, que 
reconhecia a função social da ocupação no Rio de Janeiro, e que a programação 
cultural teria dado novo sentido ao edifício público, sendo necessário manter 
a programação após o fim da ocupação. Os movimentos, ou as afirmações, são 
carregados(as) de ambiguidade. Calero se aproxima do movimento e, ao mesmo 
tempo, reduz a carga política das manifestações culturais das ocupações. Segundo 



232 Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 25 | 2018

avaliações do movimento, traduzir as expressões culturais realizadas no contexto 
das ocupações em práticas caracterizadoras da nova gestão seria deslegitimar o papel 
crítico e político delas. Quando perguntado sobre as perspectivas de sua gestão, 
é interessante notar a intenção de empreender medidas para além do curto prazo 
para a pasta, mesmo se tratando de um governo interino. Diz Calero, na mesma 
matéria: “O momento é de fazer um planejamento para o ano que vem. É um 
freio de arrumação”.

Trinta de maio, segunda-feira. As ocupações, enquanto movimento nacional, 
organizaram um “Ato Unificado das Ocupações contra o Golpe”lix em todas as 27 capitais 
ocupadas, o que não foi noticiado pela grande mídia. Sobre a cobertura jornalística das 
ocupações, pode-se dizer que os primeiros quinze dias contaram com espaço expressivo 
nos grandes veículos. Em junho, tal espaço foi drasticamente reduzido, mesmo com 
as ocupações mantendo intensa agenda cultural e discussões públicas com especialistas 
sobre temas diversos. Durante o mês de junho, as redes sociais foram o principal veículo 
do movimento #OcupaMinC. Isso remete à discussão da concentração midiática no 
Brasil, assunto que ganhou centralidade desde o início do processo de impedimento da 
presidente Dilma Rousseff, especialmente para os setores que se colocavam contrários 
ao impedimento. A questão da concentração é anterior e já vem sendo discutida por 
coletivos de jornalistas há algum tempo,lx mas se tornou mais evidente e urgente no 
contexto da polarização política detonada pelas manifestações de junho de 2013.lxi  
O protagonismo de coletivos como o Mídia ninja nas ocupações evidencia que a 
comunicação é uma questão estratégica também para o movimento, e acabou sendo 
incorporada na construção das narrativas em torno da oposição ao governo interino. 
Para o coletivo, a opinião pública mobilizada pela mídia é central para “a ilegitimidade 
do governo interino e ilegítimo estar cada vez mais aparente” e para o “declínio dos 
índices de popularidade de Michel Temer”.lxii

Três de junho, sexta-feira. O MinC emitiu nota informando problemas de 
conduta dos integrantes de algumas ocupações, e solicitava colaboração do Ministério 
da Justiça (MJ) para iniciar negociações com representantes do movimento para o 
reestabelecimento do funcionamento regular dos prédios.lxiii 

Treze de junho, segunda-feira. A justiça federal determinou a reintegração de 
posse do #OcupaMinC Distrito Federal em vinte e quatro horas.lxiv 

Quinze de junho, quarta-feira. A primeira ocupação anunciou sua retirada do 
espaço físico do Iphan após um mês de atividades. O #OcupaMinC Rio Grande 
do Norte optou por não mudar de pauta, mas adotar outras estratégias para a 
oposição ao governo interino.lxv Em 20 de junho, o #OcupaMinC Paraná também 
diz redirecionar suas ações. A nota diz, entre outras coisas, que a “dinâmica diária 
da ocupação consome energia, organização e tempo da nossa militância (…) e 
entendendo que esta é uma ação tática, e não uma conquista de terreno, e acima de 
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tudo, tensionados pela necessidade de construção de outras ações”,lxvi o movimento 
opta por desocupar o espaço.lxvii 

Dezoito de junho, sábado. A Funarte de São Paulo recebeu a notificação da 
reintegração,lxviii e fez um acordo para que a desocupação do espaço se desse num 
período de quinze dias. 

Dezenove de junho, domingo. A justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de 
reintegração de posse (feito no dia 15 pelo Iphan) contra os ativistas do #OcupaMinC 
Rio de Janeiro.

Vinte de junho, segunda-feira. O MinC informou que entrou na justiça para 
desocupar os espaços.lxix 

Vinte e cinco de julho, segunda-feira. Logo nas primeiras horas da manhã, 
a polícia invadiu o Palácio Capanema para encerrar a ocupação sob pretexto 
de dar continuidade a obras estruturais no edifício, e levantou um muro de 
tapumes de metal em torno do prédio.lxx Em seguida, o MinC emitiu uma nota 
sobre o assunto enfatizando principalmente os riscos ao patrimônio.lxxi Após a 
desocupação, o acampamento seguiu com atividades culturais do lado de fora 
do muro até o dia 27 de julho, quando decidiu se retirar do espaço para atuar 
por meio de outras estratégias. 

Vinte e oito de julho, quinta-feira. O coletivo Mídia ninja soltou uma matéria 
especial sobre os 73 dias em que os ativistas se mantiveram ocupados no Palácio 
Capanema.lxxii A nota faz um balanço de todas as ações promovidas pelo #OcupaMinC 
Rio de Janeiro e relata como o acampamento se reorganizará “para definir, nos 
próximos dias, qual será o seu destino e como se manterá na linha de frente da 
resistência ao golpe após o avanço do governo na criminalização do movimento”.

As ocupações, que começaram no Paraná e ganharam expressão nacional após 
a do Rio de Janeiro, foram compostas por artistas e profissionais do setor, coletivos 
culturais (como Fora do eixo e Mídia ninja), ativistas, movimentos como o Reage 
Artista e Teatro pela Democracia, movimentos estudantis e integrantes da Frente 
Brasil Popular. Também participaram produtores, servidores da Funarte, coletivos 
de mulheres, negros, de periferia, advogados, blocos de carnaval e especialistas em 
patrimônio (que zelaram pelas instalações históricas).lxxiii As ocupações contaram 
ainda com a presença de deputados do PT, Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Rede. 

As narrativas a respeito das ocupações se multiplicaram, embora em torno de 
eixos específicos. Uma delas, mais flexível, se organizava em torno da cultura como 
política setorial, com críticas à extinção do MinC e, depois, clamando pela volta a 
certa normalidade. A narrativa girava em torno do “destino da cultura após o fim 
da pasta, responsável pela Lei Rouanet, editais de fomento a produções culturais 
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e o programa Pontos de Cultura, que apoia coletivos regionais pelo país”.lxxiv   

Uma segunda narrativa, menos flexível, é de crítica ao governo interino e, mesmo 
com a recriação do ministério, a narrativa era pela manutenção das ocupações e 
crítica radical ao governo (que era apontado como ilegítimo). Dessa forma, os 
manifestantes alinhados a essa narrativa menos flexível diziam que a ocupação 
seria por tempo indeterminado e que não havia uma pauta de negociação – pois 
isso seria reconhecer o governo ilegítimo em exercício.lxxv Nesse caso, dizia-se que 
o movimento seria apartidário e que, em assembleia, cerca de trezentos ativistas 
ocupados “aprovaram um manifesto que deixa clara a prioridade da ocupação: o 
fim do governo interino”.lxxvi

A luta entre narrativas e legitimidades é uma questão central dos movimentos 
sociais contemporâneos. A ocupação no Rio de Janeiro criou uma página no 
Facebook,lxxvii na qual consta, em sua descrição,lxxviii apenas que “não negociam ou 
reconhecem o governo golpista”, e criou também uma página com a programação lxxix  
cultural da ocupação. Interessante notar que a página na rede social é a primeira a 
adotar a denominação #OcupaMinC, que passou, então, a designar o movimento 
e a convocar adesões nos demais estados. A questão econômica e o corte de gastos –  
que, em princípio, teriam motivado o fim do MinC – eram um tema menos 
abordado que os demais assuntos,lxxx o que configura a linguagem e os elementos 
disponíveis para compor as narrativas. 

Por parte do governo interino, os movimentos de legitimação seguem lógica 
diversa. A partir de certo momento, o MinC de Calero passou a sinalizar que 
iria se empenhar para realizar o pagamento dos editais em atraso e aumentar os 
investimentos na área da cultura, o que pode ser interpretado como sinal dos 
movimentos de busca por legitimidade diante do setor cultural. 

Na grande mídia, os temas mais abordados foram relativos ao fim da pasta, às 
ocupações nos prédios ligados ao MinC e ao posicionamento de artistas de expressão 
nacional sobre tais fatos.lxxxi A programação cultural das ocupações também ganhou 
destaque: shows de artistas como Caetano Veloso e Erasmo Carlos foram bastante 
comentados,lxxxii e teriam levado cerca de 7 mil pessoas ao Palácio Capanema.

As redes sociais e os coletivos de mídia alternativa deram outras ênfases. Por 
exemplo, segundo o Mídia ninja sobre a ocupação no Capanema: “A organiza-
ção horizontal é a principal característica desse coletivo (…). Logo no início da 
ocupação, os grupos de trabalho foram organizados. São os seguintes: jurídico, 
infraestrutura, logística, programação, articulação, comunicação e segurança”.lxxxiii 
O coletivo destaca ainda outros grupos de trabalho (GTs) complementares, como 
o de permacultura e agroecologia, o de composição artística do espaço e o de 
mulheres contra o machismo dentro da própria ocupação (intitulado GT Sereias). 
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As atividades da programação cultural no Rio de Janeiro incluíam aulas abertas de 
universidades, mesas de debates, espetáculos de diversas linguagens, expressões de 
culturas indígena, africana, cigana e indiana. Segundo o mesmo coletivo, 

com uma média de 100 a 200 pessoas por atividade, resultando em uma plateia diária 
de em média mil pessoas, e o acampamento tendo em torno de 50 a 70 pessoas, 
a consolidação do #OcupaMinC se tornou referência para as demais que estavam 
crescendo. (…) No total, mais de 100 mil pessoas acompanharam as programações 
da ocupação. 

O esforço desses coletivos, mais do que produzir informações, documenta e 
produz narrativas com ênfases diferenciadas em relação ao discurso da grande mídia. 

Entretanto, tão importantes quanto o jogo das narrativas produzidas pelos 
atores das mídias são o embate e a movimentação política. As ocupações e suas 
diferentes orientações colocam em evidência diversas tensões que não dividem o 
campo em apenas dois projetos claros e antagônicos, mas de posições carregadas 
de contradições, movimentos difusos, com avanços e recuos estratégicos e táticos. 
Na maior parte das vezes, tais posições são carregadas de ambiguidades e dúvidas. 
Damos exemplos.

A interpretação da movimentação e mobilização de sentidos por parte do 
governo interino para a área cultural pode ser buscada – ou construída – com base 
nas posições de Calero na agenda para a área e a respeito da reintegração de posse 
dos prédios ocupados. Dois fatos têm significados controvertidos. Calero sinaliza o 
pagamento de editais em atraso e a intenção de aumento de investimentos na área 
cultural. Pode-se dizer que a proposta é razoável, mas também que é uma tentativa 
do governo interino de apresentar uma agenda, e assim começar a legitimar-se diante 
do setor (ou parte dele). Simultaneamente, significa deslegitimar a politização do 
movimento. O segundo fato, também controvertido, refere-se às ocupações. Calero 
mostra inicialmente uma disposição de convivência em relação às ocupações e, 
depois, de que o movimento das ocupações já não tinha mais motivos sólidos para 
continuar ocupando (uma vez que o MinC foi recriado e que as ocupações não 
são resistência justamente por não encontrarem resistência por parte do governo).

Essas posições podem ser delimitadas com base na entrevista de Calero à Folha 
de S.Paulo em 27 de maio e na nota de resposta do #OcupaMinC Rio de Janeiro, 
publicada no dia 30 de maio pelo Mídia ninja. Esta enfatizava a ilegitimidade 
do governo interino apesar de sua estratégia conciliadora: “Não haverá diálogo, 
conciliação ou negociação com quem trate com um governo golpista”. Em relação 
às declarações de Calero sobre a suspeita de deterioração do patrimônio em algumas 
das ocupações, a nota diz: “Nosso movimento é nacional e unificado. Apoiamos 
e defendemos todas as ocupações brasileiras e não vamos aceitar diferença de 
tratamento entre as mesmas”. 
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Ainda que os discursos do governo interino e da oposição a ele tenham nuances, 
identificamos que o jogo de narrativas que fizeram parte da crise inicial sobre a 
interinidade teve dois movimentos antagônicos: de um lado, alguns coletivos e 
movimentos da área cultural tentando manter as ocupações como sinais visíveis 
de crítica ao governo interino; e de outro, o governo interino, por meio de Calero, 
tentando restringir a política cultural apenas àquilo que acontece com a cultura –  
operação feita com objetivos políticos bem precisos. Essa tensão demonstra que 
tais embates em torno da institucionalidade da cultura transbordaram os aspectos 
setoriais, e as narrativas em jogo são componentes importantes para se interpretar 
as diferentes concepções sobre a realização dos direitos culturais no Brasil.

2.2  O insulto: uma contrapolítica cultural – o vai e vem institucional e os 
trabalhadores da cultura

“Eu tenho 56 anos, 40 anos de teatro e nenhuma mordomia. Nem quero. Esse é o 
nosso ganha-pão, pastor Feliciano, mas nossas bilheterias não são como as da sua 
igreja. E podemos dizer que o nosso suor não tem a condenação bíblica do seu. Nosso 
trabalho é alegria e gozo, e com ele vamos construir outro país”.4 

No campo cultural, um dos primeiros atos do governo interino foi a extinção 
do MinC sob a forma jurídica de ministério e sua transformação em Secretaria 
do MEC.5 O sentido da transformação foi objeto de debate: tinha um significado 
no quadro da questão fiscal, implicava desconhecimento dos significados das 
políticas culturais ou foi um descuido diante de uma política já desprezada e sem 
importância? Os sentidos da iniciativa são opacos, mas a reação foi rápida, e a 
resposta do governo na recriação da pasta também. 

A reação concentrou-se na palavra “retrocesso”, termo usado de forma recorrente 
no debate público sobre a iniciativa do governo interino – embora não tenham 
faltado vozes para emprestar-lhe racionalidade e legitimidade. Daniela Mercury, 
convidada para assumir a Secretaria Nacional de Cultura, artistas de diversas áreas, 
o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, e até o então presidente do Senado, Renan 

4. Cida Falabella, diretora e professora de teatro, da ZAP 18 – Zona de Arte da Periferia, de Belo Horizonte. Disponível 
em: <https://goo.gl/L1abdW>. Acesso em: jul. 2016.
5. A extinção do MinC foi acompanhada da extinção e fusão de outras nove instituições, entre ministérios, secretarias 
e a Controladoria-Geral da União (CGU), com outros órgãos. Foram extintos: Secretaria de Portos da Presidência da 
República; Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República; Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República; CGU; MinC; Ministério das Comunicações; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério das Mulheres, da 
Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e a Casa Militar da Presidência República. Foram transformados: Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior em Ministério da Indústria, Comércio e Serviços; Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Ministério da Educação em 
Ministério da Educação e Cultura; Ministério do Trabalho e Previdência em Ministério do Trabalho; Ministério da Justiça 
em Ministério da Justiça e Cidadania; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão; e Ministério dos Transportes em Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Foram criados: 
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle; e Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
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Calheiros (PMDB), classificaram dessa forma a investida do governo interino, 
realizada em 12 de maio de 2016. 

Daniela Mercury ressaltou que a “cultura é a afirmação de um povo e sua 
maior contribuição pra humanidade”, e que [a volta do MinC ao MEC] seria um 
retrocesso do ponto de vista econômico, tendo em vista o grande crescimento e 
geração de empregos promovidos pela economia criativa (As seis..., 2016, p. 15). 

Um grupo de artistas, representado pela Associação Procure Saber e pelo 
GAP, referiu-se ao risco de se perder a expertise desenvolvida pelo Ministério da 
Cultura até os dias atuais em questões próprias dessa área, como regulação de 
direito autoral, legislação sobre aspectos da internet, proteção de patrimônio etc. 
(Em carta..., 2016, p. 15).

As manifestações foram em número considerável e, como não poderiam deixar 
de ser, caracterizadas por diferentes graus de consistência, coerência, qualidade e 
objetivos, tanto em nível de entendimento e de compromisso ético com as causas 
públicas quanto de reconhecimento dos adversários políticos. Ressaltem-se esses 
elementos pela presença de um fato simples que se destacou no período, em que 
o insulto virou moeda corrente da lógica política, e a prática, que toma o lugar do 
argumento, atravessou sem restrições o campo das forças em jogo. 

No quadro do jogo de posições de apoio, entre a diversidade de artistas, 
políticos, intelectuais e cidadãos, destacam-se os discursos veiculados na mídia de 
importantes lideranças, do ponto de vista moral e político, da bancada religiosa 
e, mais do que isso, já que as posições aqui são múltiplas e até antagônicas, no 
campo conservador. As concepções presentes no discurso são abrangentes, e as 
opiniões controvertidas atingem questões relacionadas a orientações sexuais, 
questões de gênero, “cura gay”, entre outras. A valorização e moral do “trabalho” 
nucleia algumas de suas concepções, que são bastante conhecidas, e explica, em 
parte, as dificuldades para o entendimento de inúmeras situações que envolvem o 
mundo da cultura. Suas opiniões sobre as artes e, extensivamente, sobre os efeitos 
sociais e econômicos das políticas culturais podem ser evidenciados em algumas 
de suas palavrinhas sobre a extinção do Ministério da Cultura: “Meus amigos 
que são intelectuais, que são artistas, deixa eu dar uma palavrinha pra vocês.  
Vocês estão tristes pelo fechamento do Ministério da Cultura? Procure o Ministério 
do Trabalho! Vá procurar o que fazer! Pare de ficar sugando nas tetas do governo 
e vamos fazer nosso país caminhar”.

Essas palavras não exorbitaram, pelo contrário, estão no seu tamanho e lugar 
devidos, sendo que dimensionam os significados do MinC em muitos setores da 
opinião pública. A fala foi reproduzida em redes sociais e visualizada por mais de  
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30 mil pessoas no sítio de compartilhamento de vídeos Youtube.6 Dela ressaltam duas 
ideias básicas: uma, de que os artistas e intelectuais são pessoas que não trabalham, 
pessoas “à toa” ou ociosas; a segunda, de que eles dependem do governo para suas 
atividades. Essa visão não é nova e nem desconhecida, como se disse, compõe o 
senso comum. Assinalamos, entretanto, dois aspectos importantes. 

Em primeiro lugar, o desconhecimento do que faz um órgão encarregado das 
políticas culturais contemporaneamente, papéis relacionados à produção simbólica, 
mas também à geração de emprego e renda. Em segundo lugar, o tamanho e a 
importância das atividades culturais são reconhecidos em qualquer país do mundo, 
podendo ou não ter apoio estatal, dependendo de histórias sociais e opções locais. 
Aqui, devemos nos lembrar dos dinamismos dos mercados simbólicos e daquelas 
atividades relacionadas à proteção do patrimônio cultural, do meio ambiente, de 
povos e comunidades tradicionais e de diferentes modos de saber e viver, sendo eles 
modos cristãos ou não. Uma leitura simples da Constituição Federal de 1988, nos 
seus arts. 215 e 216, já daria uma ideia trivial do que são os direitos culturais. No 
entanto, esses direitos estão espalhados pelo texto constitucional como um todo. 
Nós nos deteremos ao segundo aspecto para fazermos um contraponto às opiniões 
representadas pela expressão do deputado. Para isso, apresentaremos alguns dados 
de pesquisas sobre o mercado de trabalho cultural no Brasil.7 

O Brasil tinha 3.524.734 trabalhadores em atividades relacionadas à cultura 
em 2013, ou seja, 3,78% do mercado de trabalho. Dez anos antes, em 2003, esse 
número era de 2.831.570 pessoas (3,63%). O crescimento é aparentemente pouco 
expressivo em termos relativos, mas, em termos absolutos, representa um aumento 
de 693.164 pessoas que se dedicam a atividades culturais como principal atividade. 

O gráfico 1 mostra, de modo geral, que a participação da cultura no 
mercado de trabalho total se manteve com pequenas oscilações entre 2002 e 2013.  
As pequenas variações representam, no entanto, algumas milhares de pessoas que 
ingressaram ou se retiraram do mercado de trabalho cultural.

6. A íntegra dessa declaração está disponível em: <https://goo.gl/jtFGfd>. Acesso em: jul. 2016. Número de visualizações 
contabilizado em julho de 2016.
7. Os dados estruturam-se com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Cnae) e fazem parte da 
Pnad. As profissões culturais organizam-se em oito segmentos: arquitetos; publicidade; documentação, conservação 
e patrimônio; profissões literárias, profissões das artes e espetáculos; fotógrafos; profissionais das artes plásticas e 
designer; e arte popular e artesanato. Profissionais formais e informais são contemplados na pesquisa.
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GRÁFICO 1 
Trabalhadores de cultura no Brasil por região (2002-2013)
(Em %) 
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Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2002 a 2013.
Elaboração: Ninsoc/Disoc/Ipea.

Os trabalhadores da cultura concentram-se nas nove principais regiões metro-
politanas (RMs) brasileiras (53% em 2002 e 54% em 2013); mais importante, 
entretanto, é assinalar os altos níveis de participação da cultura nos mercados de 
trabalho metropolitanos: de 6,5% em 2002 chega a 7,61% em 2009 e vai para 
6,74% em 2013. As menores participações relativas das atividades culturais estão 
nas regiões rurais, com menos de 1% de participação.

São Paulo e Rio de Janeiro, tradicionais polos de produção e consumo 
culturais do país, destacam-se pela grande participação de trabalhadores da 
cultura no mercado de trabalho total, com 8,35% e 6,94% em 2013. Logo 
atrás, estão Distrito Federal (6,59%), Curitiba (6,05%) e Belo Horizonte 
(5,89%), considerando o mesmo ano. É possível inferir desses dados a 
estreita relação entre a dinâmica do mercado de trabalho cultural e os 
dinamismos dos mercados ampliados de bens simbólicos, como a existência 
de mercado de consumidores de bens mais dinâmicos e orientados para as 
atividades culturais, a concentração de equipamentos culturais, a presença 
de instituições e infraestrutura adequada para cada segmento de produção 
cultural, bem como um mercado qualificado e diversificado, dada a plura-
lidade de profissionais envolvidos no setor cultural. 

Esse conjunto de elementos resulta em um mercado de trabalho maior, mais 
estruturado e, portanto, atraente para muitos profissionais, até de outras cidades. 
A migração para esses polos de produção e consumo cultural é uma possibilidade 
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recorrente para quem busca um leque mais amplo de possibilidades de trabalho, 
qualificação profissional, ampliação da rede de contatos profissionais e melhores 
condições para trabalhar, bem como salários mais altos.

As cidades destacadas a seguir tiveram desenvolvimentos bastante distintos 
entre 2002 e 2013 no que se refere a aumento e queda do percentual de trabalha-
dores culturais. No Distrito Federal, o número de trabalhadores saltou de 75.745 
(6,07%) para 97.347 (7,76%) de 2011 a 2012 e caiu para 86.172 (6,59%) em 
2013, superando o percentual de trabalhadores do Rio de Janeiro no seu ápice 
e retornando à posição inferior em seguida. Em números absolutos, entretanto, 
ainda está muito distante da realidade da metrópole carioca, cujo número de 
trabalhadores culturais em 2013 era de 357.963.

GRÁFICO 2
Trabalhadores de cultura em cidades brasileiras (2002-2013)
(Em %)
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Fonte: Pnad/IBGE 2002 a 2013.
Elaboração: Ninsoc/Disoc/Ipea.

De acordo com a mesma pesquisa, considerando o ano de 2013, os traba-
lhadores da área de cultura eram, em sua maioria, homens (4,15%) – para 3,29% 
de mulheres; brancos (5,07%) – para 2,65% de negros e 3,97% de outras raças; e 
jovens, com idade entre 18 e 29 anos (11,14%) – para 3,15% acima de 30 anos e 
5,35% entre 10 e 17 anos. 

Tendo em vista a grande presença de jovens entre aqueles que realizam atividades 
relacionadas à cultura como principal atividade profissional – em números absolutos, 
1.351.662 em 2013 –, cabe sublinhar a importância dessas atividades como parte 
de processos formativos, como alternativa de atividade econômica e iniciativas 
profissionalizantes no âmbito cultural, desenvolvidas por instituições públicas ou 
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privadas, organizações não governamentais (ONGs), pontos de cultura ou grupos 
culturais, nas mais diversas áreas: design, artes plásticas e cênicas, artesanato etc. 

Essas iniciativas são de grande importância para a manutenção e a qualificação 
dos profissionais da área cultural, alimentam esse mercado com novos profissionais 
e são uma alternativa interessante para o enfrentamento de questões relacionadas às 
vulnerabilidades da juventude, como a inserção no mercado de trabalho, o uso do 
tempo livre, o uso de tecnologias da informação e comunicação (TICs) e o acesso 
a bens culturais, para citar algumas das mais diretamente impactadas.

Ainda sobre o perfil do trabalhador cultural, com base nos dados de 2013, 
destaca-se seu maior nível de escolaridade, com média de 11,66 anos de estudo, 
muito acima da média nacional, de 8,59 anos. Além disso, esses trabalhadores 
apresentaram uma renda média, em muito, superior à renda média de atividades 
não relacionadas à cultura. Entre os primeiros, o rendimento mensal foi de  
R$ 2.530,97, enquanto o rendimento médio dos profissionais de outras áreas 
foi de R$ 1.440,57 ao mês. Evidentemente, essa renda média sombreia uma 
intensa desigualdade interna ao campo cultural, em que alguns são mais 
reconhecidos e mais bem remunerados que outros; basta pensarmos na diver-
sidade de profissionais envolvidos, como: diretores de cinema e de produtos 
televisivos, arquitetos, publicitários, designers, jornalistas, músicos, artesãos, 
acrobatas etc. Essas desigualdades se assemelham àquelas observadas nas mais 
diversas áreas no Brasil.

Além das desigualdades intensas, o mercado de trabalho brasileiro é fortemente 
marcado pela informalidade, entendida nesse sentido como o assalariamento de 
trabalhadores sem carteira e o trabalho por conta própria (Silva, 2012). Essas formas 
de inserção no mercado de trabalho passam à margem de proteções e direitos 
previstos nas leis trabalhistas.

Mesmo com a significativa redução dessa informalidade nos anos 2000, os 
índices permanecem altos e o mercado cultural apresenta esse traço de modo ainda 
mais intenso que o quadro geral do mercado de trabalho no Brasil. A informali-
dade no mercado geral, que era de 51% em 2002, passou para 45,5% em 2008, 
enquanto que no setor cultural, passou de 51% em 2002 para 48,5% em 2008 
(Silva, 2012, p. 24).

As características do trabalho cultural têm inúmeras outras facetas para além 
da informalidade. São muitos os profissionais que, além das atividades profissionais 
na área cultural, possuem um emprego em uma área distinta – como vendedor, 
bancário etc. –, que lhes garante alguns direitos trabalhistas e/ou uma renda mais 
estável que a do trabalho cultural. É muito comum que o trabalhador da cultura 
desempenhe um número grande de funções: é ator, mas também faz a produção 
do próprio espetáculo e de outros, trabalha como dublador, locutor, cantor e 
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professor. Outros atuam como designers e ilustradores para revistas e agências 
de publicidade quando não estão desenvolvendo as próprias produções de artes 
visuais e inscrevendo-as em salões de arte. Há, por exemplo, quem trabalhe com 
figurino e maquiagem para publicidade, teatro, cinema e casamentos ao mesmo 
tempo que, paralelamente, desenvolve um trabalho com um coletivo de moda. 
Há ainda aquelas outras atividades que complementam a renda e se relacionam 
com inúmeras e variadas habilidades direta ou indiretamente relacionadas com 
as atividades culturais.

Para realizar as diversas funções é preciso, além do domínio de múltiplas 
competências e saberes, o trânsito entre distintos ambientes: a sala de aula, uma 
gráfica, uma sala de ensaio, a rua, o banco, a cozinha, o circo e outros tantos quantos 
formos capazes de imaginar. As funções se acumulam, muitas vezes, pela carência de 
recursos da área cultural ou por sua instabilidade financeira. Difícil imaginar que, 
dessa forma, essas pessoas não trabalhem. Ao trabalho multifuncional, marcado 
pelo acúmulo de funções desempenhadas por um mesmo profissional, soma-se a 
flexibilidade desse trabalho, realizado em locais diversos e sem “bater ponto”, sem 
cumprir com uma carga horária fechada. 

Como o trabalho na área cultural tem, em muitos casos, as características da 
multifuncionalidade, rotatividade e intermitência, embora essas características não 
sejam universais, o tempo de trabalho se alonga por um número de horas além 
dos contratos formais quando há preparação de objetos ou eventos, seguindo um 
fluxo de trabalho inconstante, ora bastante intenso – quando não se respeitam os 
finais de semana e os feriados ou o número de horas diárias –, ora mais reduzido. 
Não é rara a utilização de períodos de férias de eventuais trabalhos formais para se 
dedicar ao trabalho cultural. Essas características, distintas das situações tradicionais 
de emprego, podem produzir até o borramento das fronteiras entre trabalho e não 
trabalho, ou seja, entre trabalho e lazer, vida profissional e pessoal etc.

Por algumas de suas características, como a grande identificação dos profissionais 
com seu trabalho, o recorrente e elevado grau de envolvimento emocional, a maior 
margem de autonomia e a expressão pessoal, o trabalho cultural costuma ocupar uma 
centralidade na vida dos profissionais da área (Bendassolli e Borges-Andrade, 2011). 

Um traço que merece ser destacado acerca do trabalho cultural é o alto grau 
de identificação do trabalhador com o que faz. Esse trabalho envolve elementos 
da subjetividade daquele que o produz, mobiliza sua estima, sua criatividade,  
sua visão de mundo, seus valores, capacidades de expressão, gostos e saberes diversos. 
Envolve, muitas vezes, boa dose de prazer. O próprio formato como se dá, com mais 
flexibilidade em relação aos horários e locais, com margens mais alargadas, capazes de 
abarcar expressões pessoais, tornam-no sedutor para inúmeras pessoas. Essa roupagem 
menos formatada, menos formalizada, entretanto, esconde sua desproteção. 
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Apesar da fragilidade do trabalho na área cultural, seja do ponto de vista 
da formalização dos trabalhadores, seja por sua volatilidade diante do contexto 
econômico, com crescimentos e quedas rápidos, em função de cenários mais ou 
menos favoráveis, o número de trabalhadores da área, bem como seu peso na 
produção de riquezas do país, é digno de nota. 

O gráfico 3 apresenta a variação no mercado de trabalho da cultura e no 
mercado de trabalho geral. As séries são correlacionadas, mas as variações diferem 
em decorrência dos múltiplos mercados e atividades e seus ciclos e sensibilidades 
econômicos específicos. Podemos constatar a maior velocidade de reação do mercado 
de trabalho cultural aos contextos.

GRÁFICO 3
Variação ano a ano do mercado cultural e do mercado de trabalho brasileiros (2002-2013)
(Em %)
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Fonte: Pnad/IBGE 2002 a 2013.
Elaboração: Ninsoc/Disoc/Ipea.

Quando consideramos a soma dos salários pagos aos trabalhadores do setor 
cultural, ou seja, sua massa salarial, referimo-nos a 6,48% da massa salarial brasi-
leira em 2013 (7% em 2002). A proporção da massa salarial gerada pelo trabalho 
cultural em cada região (metropolitana, urbana não metropolitana e rural) seguiu 
a proporção de concentração de trabalhadores por tipo de região, sendo que o 
maior índice foi registrado nas metrópoles (10,62%), seguido pelas áreas urbanas 
não metropolitanas (4,14%) e, por fim, as zonas rurais (0,76%), tomando como 
referência o ano de 2013.
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GRÁFICO 4
Participação da massa salarial dos trabalhadores da cultura (2002-2013)
(Em %)
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Dito isso, os argumentos apresentados publicamente são, no mínimo, estranhos, 
por desconhecer ou apresentar opiniões completamente contrárias aos fatos. Parcela 
significativa da população brasileira trabalha na área cultural – trabalha muito – e 
produz considerável aporte de riquezas para o país. Dispensável dizer que esses mais 
de 3,5 milhões de trabalhadores não são trabalhadores da administração pública, 
mas, como toda atividade capitalista contemporânea, dependem de regulações 
públicas e de recursos repassados nas mais diferentes modalidades.

O debate político no Brasil, tanto no espaço institucional tradicional 
quanto nos novos espaços públicos das redes sociais, tem se pautado pela 
discriminação e pelo insulto. As posições diferentes daquelas do grupo de 
pertencimento são reduzidas a objeto de adjetivações ofensivas. Sabemos que 
o debate político é, na maior parte do tempo, monótono, mas que, em certos 
momentos, se torna acalorado em função de ideias, interesses e imaginações 
culturais, além de, por que não, paixões incomensuráveis entre si. A violência 
simbólica, em geral, dissimulada, encontrou recentemente o espaço para se 
cristalizar em violência sem pudores.

Entretanto, o debate político democrático se pauta por outros valores. Em 
primeiro lugar, pela liberdade de opinião e expressão. Nesse caso, estamos diante 
de diferenças que expressam a associação entre indivíduos, grupos de opinião e 
grupos de interesses para a construção de programas de ação comuns, mas que 
são associações, sobretudo, voluntárias. Portanto, estamos diante de direitos civis 
e políticos.
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Em segundo lugar, a questão democrática é orientada para o reconhecimento 
da diferença e das identidades. Participar de grupos étnicos, nascer em um povo 
indígena específico, ser mulher, gay ou lésbica, ser transgênero, ser uma pessoa 
com deficiência etc. expressa as condições da diferença, não opções da opinião. 
Portanto, os direitos ao reconhecimento expressam a diferença e a necessidade do 
tratamento igualitário em diferentes níveis, como o da tolerância, do respeito, da 
igual dignidade e da igualdade material, sendo que ninguém pode ter negados os 
direitos ou a igualdade de tratamento por participar dessas identidades.

Os direitos ao reconhecimento contêm o direito de expressão de opiniões 
diferentes, mas também o de ser tratado com igual respeito por participar de grupos 
e comunidades de identidade. Tais quais os indivíduos, os grupos e as comunidades 
querem o reconhecimento do igual valor de suas complexas opções de vida, saberes, 
crenças, religiosidade etc. Nesse caso, ninguém é obrigado à conversão nem à 
mudança de convicções para ser reconhecido e respeitado.

Nosso argumento vai se desdobrar em dois eixos: em primeiro lugar, que as 
instituições democráticas não deveriam dar margem a argumentos e discussões 
sociais e políticas nos quais preconceitos particulares, homofóbicos, racistas, 
machistas e religiosos se impõem. O Estado democrático de direito é secularizado, e 
devemos presumir a sua organização (e dos espaços públicos que lhes são adjacentes 
e constitutivos, como as redes sociais) de maneira tal que as opiniões possam ser 
debatidas com lealdade e respeito. Se a ideia de espaço público pode ser considerada 
controvertida nos seus limites, não é controvertido o direito de ser tratado com 
igual respeito e dignidade diante do debate político e do contraditório.

A segunda é que o insulto e o argumento discriminatório não são constitutivos 
do debate democrático. Não desdobraremos esses argumentos, mas o ponto de 
partida é que convivemos com confusões sobre o que são o direito, a democracia 
e a moral em um Estado laico, democrático e com fundamento nos direitos 
humanos. O mais central é que as posições “minoritárias” devem ser protegidas e 
a ordem moral não pode ser considerada a ordem de uma moral particular, mas 
deve ser fundada em um espaço pluralista que demanda a reflexividade crítica 
normativamente universalista. O direito funda a cidadania, a liberdade igual e 
respeitosa, mas também o tratamento igualitário. Indispensável dizer que o Estado 
não é o portador dessa universalidade, mas que ele configura nas suas múltiplas 
contradições as possibilidades de construção de espaços públicos com as características 
da democracia. Em muitos casos, é mesmo contra o programa de ação estatal que 
a democracia deve ser construída.

Assim, a desconstrução dos apelos a ideias que naturalizam diferentes situações 
exige uma reflexão que afaste preconceitos, o senso comum e a moral pré-crí-
tica, e é um desafio imenso para o debate e para a configuração da democracia.  
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Não foi o que vimos nos processos políticos recentes, quando o debate se pautou 
por impressões, sentimentos e preconceitos.

A construção simbólica do “golpe”, inclusive com a ideia de “golpe cons-
titucional”, a confusa argumentação de que os processos de impeachment são 
políticos e que os argumentos jurídicos o justificam ou que as decisões jurídicas e 
políticas dos tribunais são seletivamente políticas, configuram o caldo conjuntural 
da cultura política nacional, sempre disposta a borrar as fronteiras entre o legítimo 
e o ilegítimo, ou entre o legal e o informal, em função de ideias de justiça ou de 
políticas, paradoxalmente, particulares, pois monopolizadas por grupos específicos. 
E, ainda pior, na conjuntura os argumentos adquiriram camadas novas ao mobili-
zarem estigmas de gênero, etnia, classe etc., como se não fosse legítimo existir com 
os diacríticos dessas diferentes adesões e como se estas demarcassem em definitivo 
opiniões, ideologias, interesses e projetos políticos e econômicos ilegítimos.

Os preconceitos e os insultos não oferecem razões válidas. Os sentimentos 
de desprezo por pessoas em razão de gênero, orientação sexual, etnia ou classe 
não é razão política suficiente em contexto democrático. Politicamente, as razões 
devem ser baseadas em fatos – programas políticos, comportamento institucional, 
propostas e agendas concretas de intervenção pública –, e devem ser sequenciadas, 
coerentes e esclarecedoras a respeito do sentido da ação, dos fatos perspectivados 
e de sua verdade. Esses elementos devem ser estabelecidos no contexto do debate.

Se os fatos não podem ser estabelecidos, inclusive com a orientação de informações, 
dados e interpretações construídas com cuidado, método e base empírica, resta o jogo 
estratégico. Em alguns casos os discursos insultuosos, discriminatórios e preconceituosos 
fazem parte de estratégias políticas provisórias, marcam posições. Noutros, cujos limites 
em relação aos citados anteriormente são difíceis de traçar, aparecem os discursos de 
ódio entre os grupos, muitas vezes, animados pela demagogia que invoca a objetividade, 
os fatos e de passados inquestionáveis para provar a fantasia da superioridade de um 
período ou de um governo sobre outro, de um agrupamento político sobre outro. Em 
qualquer dos casos, o problema de fundo é o da impossibilidade de estabelecimento de 
condições de dialogia e respeito. Nenhuma situação, mesmo que envolva convicção, 
justifica o insulto e a discriminação.

Assim, é necessário desmascarar as divisões políticas propostas pelo senso comum. 
As divisões dos grupos propostas pelos próprios grupos nem sempre expressam com 
clareza a distribuição dos atores em torno de projetos e propostas político-econômicas. 
O simples fato de existirem acusações mútuas não opõe necessariamente esquerda e 
direita. O que não significa dizer que essas não existem, mas simplesmente que as posições 
programáticas e disposição de agir em determi¬nadas direções sobre um conjunto de 
assuntos é que deveria oferecer critérios de classificação, reconhecendo, evidentemente, 
a legitimidade do que é proposto em termos racionais, por pressuposto, tanto para 



247Cultura

uma linha esquerdista quanto direitista. O ethos democrático impõe a apresentação 
de crenças e programas de ação justificados racionalmente no espaço público, o que 
implica numa ética pluralista de respeito. 

Depois, o tratamento injurioso tem efeitos políticos claros e também pode ter 
graves consequências negativas nas possibilidades de coordenação da busca de alternativas 
políticas para dilemas públicos, que decorre da impossibilidade do diálogo. O insulto 
público e a ridicularização empurram os grupos para posições defensivas e sentimentais 
em relação a suas identidades (de associação e comunitária) e em relação às possibilidades 
de abertura para o diálogo. A contra violência simbólica pode ser uma reação à injúria, 
sendo que pode resultar em outro insulto, difamação, em exageros retóricos, em falsos 
argumentos ou pelo menos em argumentos sem base factual. Assim, é possível que a 
autonomização da retórica do insulto e da injúria ganhe os fóruns do jogo político. 
Dessa forma, as possibilidades do diálogo são restringidas.

Portanto, senso comum e injúria remetem à violência social potencial e à 
evidente impossibilidade de debate de razões. O sequenciamento em crescente da 
difamação e do insulto pode até se desdobrar em violência física, recusa extrema do 
adversário e de seu pertencimento ao espaço de diálogo democrático. A dignidade 
e o respeito partem da impossibilidade de aviltamento ou ofensa pessoal.

O último adendo. Anteriormente dissemos que é necessário desmascarar 
as divisões políticas. Não se quer fazer apelo fácil e retórico à inteligibilidade dos 
fenômenos sociais e políticos, muito cara à literatura do “golpe”, que vem recheada 
de “verdadeiras razões”, “classes que agem de forma contrária aos seus interesses”, 
“desvelar a grande hipocrisia da refundação moral do Brasil”, “mostrar os reais 
interesses corporativos e mesquinhos”, ou a uma sociologia das “elites do dinheiro”, 
das “castas jurídicas”, “da grande imprensa que distorce a informação por dinheiro” 
[“sócia da rapina”, associada à “farsa que se construiu midiaticamente, [que] foi 
satanicamente refinada e sofisticada”], de uma sociologia política com assertivas 
do tipo “de uma ‘direita’ que se assume e sai do armário”, de “uma esquerda que 
sempre sonhou com compromissos com uma ‘boa burguesia’, a fração industrial 
da classe dominante, e que sempre foi ‘traída’ nesse amor não correspondido”, de 
uma sociologia da ciência onde a ciência “só existe para permitir que o ‘valor de 
verdade’ (...) seja institucionalizado, mas cujo fundamento é a defesa do status 
quo, justificar o privilégio injusto e outras pequenas distinções e vaidades e das 
hierarquias existentes” ou de uma sociologia dos intelectuais ou das obras com 
proposições simplificadas a respeito dos efeitos sociais da produção simbólica – “o 
livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, publicado em 1936, foi e ainda 
é a materialização mais concreta desse ideário. Ele foi decisivo para a construção 
de uma hegemonia liberal-burguesa” (Souza, 2016, p. 26). 



248 Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 25 | 2018

Essas citações são de A radiografia do golpe, de Jessé Souza (2016). Citamo-la 
por se constituir, talvez, em um dos documentos com estrutura narrativa mais bem 
informada pelas teorias sociológicas. No entanto, ao contrário das interpretações 
do autor, realizadas de sobrevoo, acreditamos que a inteligibilidade dos fenômenos 
do presente é difícil, e não nos bastam as teorias sociológicas; estas devem ser 
mobili¬zadas, claro, mas em consonância com os métodos empíricos das ciências 
sociais, desde a observação, entrevistas, análise de documentos, análise dos dis-
cursos, mas também pelo uso das estatísticas, dos dados das contas públicas, dos 
resultados e indicadores das políticas públicas e da economia. Como é possível 
desprezar o fato de serem estas informações as que criam o quadro de fundo para 
as interpretações sobre como os grupos agem e se relacionam com outros grupos? 
Não basta à análise sociológica o manejo habilidoso de conceitos sem referentes. 
Parte da literatura a do “golpe” não serve à compreensão histórica e sociológica. 

Por fim, não se quer aqui revelar os sentidos do que aconteceu recentemente 
e nem dizer que é possível a política ser realizada sem mobilizar instrumento de 
violência simbólica e até física. Muito menos se quer dizer que as ciências sociais 
permitem tal revelação apenas por serem ciências do social, mas a tarefa é mais 
difícil, especialmente quando desprezamos a construção do fenômeno em sua 
dimensão simbólica e em sua objetividade perspectivada.8

A nosso ver, o movimento do presente na política tem de ser descrito à luz 
das forças reais, com suas ancoragens materiais ou ideacionais, do que elas efeti-
vamente fazem e de como justificam o que fazem; a produção de legitimidades, 
seja na produção simbólica da imprensa, da ciência, dos partidos, dos intelectuais 
ou dos juízes também tem de ser entendida na sua historicidade complexa. Difícil 
imaginar a compreensão dos fenômenos sociais com base nos sentidos arrancados 
de sobrevoos, de uma história sem historicidade.9

Exemplos do esforço de entendimento rigoroso também podem ser encontrados 
na literatura recente, como, por exemplo, Por que gritamos golpe? Para entender o 
impeachment e a crise política no Brasil. Aceitamos que toda análise tem um elemento 
valorativo, ideológico e normativo. Objetivamente, no entanto, a pergunta que 

8. Nossas discordâncias não se cingem apenas a questões de método e, por consequência, das interpretações globais, 
mas não é lugar para discutirmos os equívocos interpretativos a respeito do sentido da obra de Sérgio Buarque de 
Holanda e Gilberto Freire. Fundamentalmente, há um equívoco interpretativo que ocorre pela confusão entre, por um 
lado, a análise da estrutura e da historicidade de uma obra e, de outro, dos seus efeitos e usos sociais.
9. Exemplificamos: “como a agenda da moralidade no Brasil foi construída paulatinamente para combater a agenda do 
combate à desigualdade? Por que tantos foram feitos de tolos por esse discurso fraudulento? Como perceber, enfim, 
que, entre nós, foi a luta de classes – e de modo consciente ou não – o motor mais importante para o golpe?” (Souza, 
2016, p. 66). Como se vê, a argumentação é sofisticada na sua estrutura e na remissão ao vocabulário teórico da 
sociologia, em suas diferenciadas versões, respingando a Pierre Bourdieu e Bernard Lahire, entre vários e tantos outros 
autores. Mas não apresenta elementos empíricos e descritivos da substituição de agendas, ou de como elas, moralidade 
e desigualdade, entrelaçam-se, quem são os tolos enganados e de que luta de classes é essa que tem muitas dimensões 
analíticas, mas tem uma função explicativa causamente não evidenciada no argumento.



249Cultura

as forças políticas podem e se colocam o tempo todo é: “O que é possível fazer e 
como fazer em contexto orientado pela ética democrática?”.

2.3 Medida Provisória no 726/2016 e seus ecos na cultura: fatos relevantes

No dia 12 de maio, como resultado de um impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, seu vice, Michel Temer, assumiu como presidente em exercício e editou 
uma medida provisória (726/2016) na qual determinava mudanças na composição 
do governo. Uma delas foi a incorporação da pasta da Cultura pelo Ministério 
da Educação, que, após 31 anos, voltou a ser o Ministério da Educação e Cultura, 
nomenclatura que manteve até 1985, quando o então presidente José Sarney criou o 
Ministério da Cultura.

A Medida Provisória no 726/2016 foi seguida da apresentação da composição 
ministerial de Michel Temer. O fato de 23 ministros nomeados serem homens 
brancos foi recebido pela população como um retrocesso e uma ameaça ao 
processo da diversificação da representação política no Brasil. Somado à extinção 
das secretarias das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, o 
acontecimento gerou polêmicas na imprensa e nas redes sociais, bem como uma 
crítica internacional.

Nessa ocasião, a BBC10 brasileira recorreu à pesquisadora canadense especialista 
em diversidade e igualdade de gênero no trabalho Jennifer Berdahl. Analisando o 
perfil do governo brasileiro, Berdahl observou os perigos da formação excludente 
do governo Temer:

Ele [presidente interino] manda uma mensagem de que esse não é um jogo de 
oportunidades iguais. Cria a impressão de que só brancos e homens têm chances. É 
desejável que só um quarto dos brasileiros [proporção aproximada de homens brancos 
no total da população] pensem que podem se tornar líderes? Eles são uma minoria 
e, no entanto, dominam completamente o governo.

Isso desencoraja pessoas que não sejam homens e brancas a buscar oportunidades na 
política. Quando a população sente que seus interesses não estão sendo representados 
ou que pessoas que se pareçam com elas não têm uma voz no governo, cria-se uma 
atmosfera de injustiça.

Essa observação pode ser desdobrada em várias questões fundamentais para a 
democracia. Algumas delas, como a evolução da participação política das mulheres 
ou a relação entre a presença dos grupos minoritários nas estruturas do poder 
e a representatividade das suas demandas, serão analisadas, com considerações 
interpretativas, logo em seguida.

10. British Broadcasting Corporation (Corporação Britânica de Radiodifusão).
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Vale lembrar que o governo Temer é o primeiro governo sem mulheres desde 
o governo Geisel (1974-1979). A partir de João Figueiredo (1979-1985), que deu 
a pasta da Educação a Esther de Figueiredo Ferraz, todos os presidentes contaram 
com a colaboração feminina em algum momento. Sarney empossou uma ministra; 
e Collor e Itamar, duas cada um. Fernando Henrique Cardoso, ao longo de seus 
dois mandatos, teve quatro ministras. Lula, também durante oito anos, reuniu dez 
mulheres na equipe. E, por fim, no governo Dilma, quatorze mulheres ocuparam 
os gabinetes da administração, sem contar cargos de ministras interinas. Pouco nos 
aproximamos, entretanto, da ideia de participação de outras etnias na formação 
governamental ou da administração. Qual seria a cara do Brasil? Difícil ver o rosto 
do Brasil espelhar os povos indígenas por exemplo; no entanto, restringimo-nos 
aqui à questão de gênero feminina.

Com base no gráfico 5, constata-se o aumento da participação feminina 
na população economicamente ativa (PEA) e na população ocupada. A par-
ticipação na PEA sai de 39,2% em 1992 para 42,5% em 2012, e a taxa de 
participação que era de 53,2% em 1992 chega a 55,8%. Como afirmam Leone 
e Baltar (2006), 

A mulher continua consolidando sua participação no mercado de trabalho brasileiro, 
e as principais manifestações dessa consolidação se revelam no constante aumento 
das taxas de atividade feminina, em todas as idades, sobretudo nas mais adultas; no 
maior peso da mulher na força de trabalho; na elevação da proporção de domicílios 
com mulher na atividade econômica e no caráter cada vez mais permanente e regular 
da parcela do rendimento da mulher na renda domiciliar. 

GRÁFICO 5
Participação feminina na PEA e taxa de ocupação (1992-2012)

39
,2

39
,4

40
,2

39
,7

39
,8

39
,9

40
,6

41
,0

41
,6

41
,7

42
,1

42
,3

42
,6

42
,5

42
,6

42
,8

42
,3

42
,5

53
,2

53
,1

54
,3

52
,2

53
,4

53
,6

55
,2

55
,0

56
,4

56
,8

57
,9

59
,1

59
,0

58
,6

58
,5

58
,8

55
,9

55
,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Tx de ocupação Tx de participação

Fonte: Pnad/IBGE 2002 a 2013.
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Como se vê, o crescimento da participação feminina na atividade econômica 
é uma tendência irrefutável. Com base nessas estatísticas, podem-se afastar os 
comentários propagados nas redes sociais e por alguns políticos de que delegar 
cargos, inclusive os ministeriais, às mulheres seria uma “invenção petista”.11 

Enquanto os números desmistificam a “invenção” e o adjetivo “petista”, 
usado aqui como metáfora do negativo ou errado, a teoria feminista evidencia a 
irresponsabilidade de quem propõe um mundo da política sem mulheres ou sem 
as minorias de modo geral. Essa vertente teórica não deixa dúvida em relação 
à defesa dos direitos das mulheres e a importância de sua participação política.  
Três grandes teóricas do feminismo – Anne Phillip, Iris Young e Judith Butler –, 
com perspectivas muito distintas, redigiram obras de repercussão sobre o assunto.

Anne Phillip (1996) discutiu a diferença entre a ideia da defesa de interesses 
de um grupo e a presença deste grupo no Parlamento. Admite que uma possa 
existir sem a outra, mas que a presença parlamentar potencializa as possibilidades 
de atingimento de objetivos. Em outras palavras, a defesa do direito das mulheres 
pode ser feita sem a presença delas nos parlamentos, mas a efetividade diminui. Essa 
avaliação leva Phillips a defender o aumento do número de mulheres nos parlamentos.

A autora não promete, contudo, resolver o problema da representação das 
mulheres na política com a simples presença delas em espaços de decisão. Pelo 
contrário, nas suas pesquisas, Phillip observou que muitas chegam à posição de 
poder sem expor sua condição feminina, portanto esperar delas um engajamento 
em pauta que promova a luta pelos direitos das mulheres seria irracional. Outro 
fator que diminui a visibilidade dos assuntos caros às mulheres é a existência de 
contextos coercitivos, que diluem as identidades, fazendo que grupos até então 
excluídos, ao chegarem ao poder, precisem negociar tanto esta posição que mal 
consigam representar a “ideia” que os levou a lutar pela posição.

Essas questões mostram não somente a dimensão e a complexidade do problema, 
mas também advertem sobre a facilidade de cair num erro analítico ao atribuir uma 
identidade automática às pessoas. Em Identidade e violência (2015), Amartya Sen 
afirma que, além de sermos diferentes, somos também “diversely different”. Dito 
em outras palavras, cada pessoa possui diversas identidades definidas com base 
nas categorias existentes no mundo diversificado em que vivemos. Dependendo 
da nossa filiação, podemos nos definir segundo estas categorias: religião, gênero, 
profissão, opção política, etnia, língua, nacionalidade, grupo cultural, movimento 
social etc. Uma pessoa pode, facilmente, pertencer a diversos grupos, descobrir sua 
autenticidade em diálogo com pessoas radicalmente diferentes e até identificar-se 
com as categorias contrastantes.

11. Palavras do deputado Marco Feliciano (PSC-SP) proferidas no seu vídeo do dia 18 de maio de 2016. Disponível em: 
<https://goo.gl/ALTpTY>. Acesso em: 19 dez. 2016.
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Segundo Young, quem identifica um grupo como o das mulheres a partir de 
uma identidade única não vê um aspecto fundamental: “Tal rígida conceptualização 
da diferenciação ao grupo ao mesmo tempo nega as similaridades que muitos 
membros do grupo têm com aqueles que não são considerados dentro do grupo e 
nega muitos gradientes e diferenciações dentro do grupo” (apud Pinto, 2010, p. 21).

Convergente com o que foi dito anteriormente, seguem as palavras de Judith 
Butler (2003, p. 20).

Se alguém “é” mulher, isso certamente não é tudo que esse alguém é; o termo não 
logra ser exaustivo, não porque traços predefinidos pelo gênero transcendam a 
parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre se constitui 
de uma maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, porque 
o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e 
regionais de identidades discursivamente construídas.

Além do mais, vale lembrar que as escolhas das pessoas não ocorrem em um 
mundo de opções intermináveis. Elas se constroem na relação com a estrutura social, 
que, se não as determina, condiciona-as a um leque específico de possibilidades. No 
campo da política, a estrutura social é provavelmente a mais masculina de todas, e, 
em contato com ela, uma mulher aparece mais como mulher e necessita ser vista 
como não mulher para ser eleita, para poder acessar esse campo.

O cientista político Luis Felipe Miguel observa que a participação das mulheres 
no mundo da política “é limitada por fatores materiais e simbólicos, que prejudicam 
sua capacidade de postular candidaturas, reduzem a competitividade daquelas que 
se candidatam e atrapalham o avanço na carreira política daquelas que se elegem” 
(2010, p. 25). As mulheres, como cruciais responsáveis pelos lares e pelos cuidados 
com os filhos, dispõem de menos tempo livre, que é um recurso decisivo para o 
envolvimento político formal. Elas também tendem a receber salários mais baixos 
e a controlar uma parcela menor de recursos econômicos. Esses “dificultadores” 
fazem que muitas lideranças femininas locais, interessadas em ação política, desistam 
ao longo do caminho, reforçando a ideia de um desinteresse natural das mulheres 
pela política, que é somente mais uma evidência da desigualdade política. 

Não bastassem as inúmeras barreiras que tornam o ingresso das mulheres 
nos partidos políticos e sua chegada a cargos de liderança política um tanto mais 
árduos, depois de alcançarem esses postos, outros desafios se apresentam.

As dinâmicas de disputa por poder nos mecanismos políticos institucionalizados 
não se isolam dos contextos sociais em que se inserem. Desse modo, assimetrias de 
poder, bem como estereótipos de gênero, valores, visões de mundo que estruturam 
a vida social também dão o tom dos meios políticos. E sobre as mulheres recai o 
papel social estereotipado sobre sua performance política: “E do que pode tratar a 
mulher na política senão de temas ‘femininos’?” (Miguel, 2010, p. 42).
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Um aspecto ressaltado por Miguel (2010) relaciona as temáticas a que se 
vincula determinado agente na política e sua progressão na carreira, processo que, 
no caso de mulheres, oferece opções sempre onerosas. 

Tradicionalmente associadas aos temas da área social, como assistência social, 
educação, família e cultura, as mulheres escolhem, muitas vezes, esse nicho de atuação, 
que, por um lado, condiz com a imagem socialmente difundida do feminino, de 
cuidado, maternidade, altruísmo, menos agressivo e menos voltado para a disputa 
de poder. Por outro lado, esses temas costumam ser dotados de menor prestígio 
e se localizam nas posições periféricas do jogo político. Já as “grandes questões”, 
relativas ao controle e à gestão do Estado, à economia e infraestrutura, estariam 
associadas a um padrão masculino de comportamento político.

Nessa divisão temática, uma distribuição de prestígio opera – com maior 
ênfase no segundo caso. E se uma mulher se encaminha nessa direção, corre o 
risco de – a exemplo de Margaret Thatcher ou Dilma Rousseff – ser alvo de piadas 
ou comentários estigmatizantes, que a comparam a um homem. Caso permaneça 
dedicada às causas “femininas”, seu crescimento político é restrito. Aos homens, 
em princípio, nenhum tema seria interdito – mesmo que não lhes diga respeito 
diretamente, como as políticas identitárias.

Esse condicionante a que as mulheres estão sujeitas no jogo político, em 
grande medida, relaciona-se com o que se espera do feminino socialmente. Nesse 
caso, o entendimento de que o gênero é performativo, como propõe Judith Butler, 
é bastante apropriado. Ou seja, o reconhecimento como mulher está associado a 
um conjunto de comportamentos e sua manifestação pública, a modos de agir 
identificáveis como femininos, de modo que não haveria uma “essência feminina” 
(Cyfer, 2015, p. 46). Poderíamos, portanto, dizer que a performance política das 
mulheres é condicionada por sua performance social.

Algumas palavras finais sobre diferenças de gênero no jogo político e dilemas 
a que as mulheres estão submetidas: as marcas de feminilidade na fala reduzem 
sua legitimidade, mas a sua ausência é denunciada como uma falha daquela que 
não as tem: a emotividade excessiva não é pertinente num político, mas a frieza 
e a racionalidade não cabem bem para uma mulher. Em suma, o campo político 
impõe às mulheres alternativas sempre onerosas, de forma bem mais enfática do 
que faz com seus competidores do sexo masculino (Miguel, 2010, p. 45).

De volta ao contexto político brasileiro e tomando como pano de fundo os 
acontecimentos das últimas semanas pré-impeachment, poderíamos ir mais um passo à 
frente nessa análise e dizer que a condição feminina nesse campo cria uma polarização 
não existente no caso do gênero masculino. Se, de um lado, ao longo desses últimos 
seis anos, cobrou-se da presidente Dilma uma representação do gênero em forma de 
preocupação maior com direitos e condições das mulheres, ou seja, uma identificação 
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com a pauta feminista e a sua promoção, por outro, ela tem sofrido, especialmente, 
mas não exclusivamente, no período pré-impeachment, uma violência verbal, propagada 
durante as manifestações e estendida às redes sociais, que a atacava enquanto mulher. 
Desde as críticas relacionadas à sua vestimenta, maquiagem ou jeito de ser masculino 
demais ou feminino de menos, até os xingamentos sexistas, que buscavam depreciar 
sua figura como mulher, toda crítica tinha como referencial a existência de um perfil 
feminino ideal. As questões técnicas, as habilidades administrativas ou de liderança 
política eram substituídas pela subjetividade das opiniões relacionadas à beleza, ao 
estilo e ao comportamento de uma mulher perfeita.

A frequência e a força dos insultos levaram a ONU Mulheres a emitir uma 
nota de repúdio. Um fragmento dela dizia: 

Como defensora dos direitos de mulheres e meninas no mundo, a ONU Mulheres 
condena todas as formas de violência contra as mulheres, inclusive a violência política 
de ordem sexista contra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Nenhuma 
discordância política ou protesto pode abrir margem e/ou justificar a banalização da 
violência de gênero – prática patriarcal e misógina que invalida a dignidade humana 
(Gasman, 2016).

O movimento contrário, ou seja, o reforço desse imaginário patriarcal e machista 
veio de uma matéria publicada na grande mídia, intitulada Marcela Temer: bela, 
recatada e do lar (Linhares, 2016). Mas a intenção de criar uma imagem oposta à 
da presidente, de uma figura feminina que corresponde às exigências estéticas e a 
um estilo de vida desejável, esbarrou numa muralha das mulheres profissionalmente 
ativas, divididas entre a carreira e a jornada de trabalho doméstico, que não se 
reconheceram naquele perfil reducionista. Esbarrou também na teoria feminista e 
na compreensão, nociva para as mulheres, da divisão entre o público e o privado, 
claramente expressa nas matérias da grande mídia.

Numa análise das relações entre o liberalismo e o patriarcalismo, a britânica 
Carole Pateman (1993) traça um caminho que se inicia nos liberais feministas, 
como Stuart Mill, e a leva a formular três implicações perigosas da existência da 
divisão entre o público e o privado para a vida das mulheres. Pateman observa 
que, enquanto o público é visto como espaço da cultura, o privado é confundido 
com o espaço da natureza, e, independentemente da nomenclatura, o primeiro é 
reservado aos homens e o segundo identificado com as mulheres. E esse natural 
está próximo ao mundo animal, aos atos de dar à luz e cuidar das crias. O cultural, 
por sua vez, e pelos valores que herdamos da Grécia antiga, é a superação do mera-
mente natural; é o raciocínio lógico e a capacidade criativa que nos distinguem dos 
animais e nos colocam num nível superior. Segundo essa dicotomia, as mulheres 
e os afazeres doméstico-familiares que lhes são atribuídos padecem de um valor e 
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de uma importância menores para a humanidade. E mais, as diferenças biológicas 
entre os sexos tomam essa dicotomia como inquestionável e imutável.

Pateman vai mais a fundo e diagnostica uma interligação do liberalismo 
e do patriarcalismo com o capitalismo. Este, segundo a autora, incorporou no 
seu desenvolver a dicotomia público-privado focando nas ações da esfera cívica 
e marginalizando, ao mesmo tempo, a esfera doméstica. Com isso, resultou não 
somente numa divisão de classe, mas também numa divisão sexual do trabalho 
que afasta as mulheres do mercado e/ou as insere nele em condições desvantajosas.

Enfim, no que se refere à condição feminina, a dicotomia público-privado 
traz três consequências graves e atribuídas às razões naturais imutáveis:

• confinamento da mulher ao espaço doméstico;

• sua dependência econômica do homem; e

• restrição da sua participação política, que depende diretamente, como já 
foi demonstrado antes, das suas autonomias econômica e sociofamiliar.

A discussão dos insultos sofridos pela presidente ainda reverberava nas redes 
sociais, quando Michel Temer concedeu entrevista ao Fantástico. Ao ser interrogado 
pela jornalista sobre ausência de mulheres no seu gabinete, explicou que a chefe do 
Gabinete da Presidência é uma mulher, o que torna a assertiva da jornalista errada; 
em seguida, prometeu empossar mais três mulheres – todas elas nas secretarias 
criadas a partir dos ministérios extintos – para provar que a falta de participação 
feminina não é um preconceito organizado politicamente, mas mera coincidência. 
A fala presidencial, sem dúvida habilidosa, é capaz de despolitizar o tema da 
participação feminina ou ao menos recolocá-la em outro eixo: sendo demanda 
social visibilizada, será atendida, ao menos nos limites deixados pela composição 
ministerial na lógica de apoio congressual. 

Há várias pistas para interpretar aquela promessa. Uma delas é que há certa 
vontade política de recuperação da imagem pública do governo junto ao público 
feminino ou uma tentativa de estabelecer um diálogo após um início confuso de 
governo, premido pela pressa na composição governamental. Entretanto, o fato de 
as pastas “rebaixadas” serem o centro dessa negociação estratégica fez que muitas 
intelectuais, artistas e ativistas sentissem-se ainda mais desconsideradas. 

Arriscamos a hipótese de que esse intricado conjunto de movimentos em 
relação à composição do governo e da evidente ausência de mulheres, sejam quais 
forem as razões, reforçou a percepção das ambiguidades em relação à participa-
ção de mulheres no governo e fez que cinco delas recusassem o convite quando 
sondadas para assumir o cargo na Secretaria da Cultura, no Ministério da Educação 
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e Cultura. No âmbito das políticas culturais, as razões se misturam, envolvendo 
questões de gênero, a extinção do Ministério da Cultura e as possibilidades reais 
de que viesse a ganhar ou reforçar o protagonismo construído simbolicamente em 
governos anteriores.

O caso de Eliane Costa, consultora de projetos culturais e coordenadora de 
curso de pós-graduação da Fudação Getulio Vargas (FGV), é exemplar. A negação 
do convite está claramente ligada à insatisfação com a extinção do ministério, mas 
também com avaliações implícitas a respeito do curso do projeto político. No seu 
perfil do Facebook, Costa escreveu:

Acabo de ser sondada para a tal Secretaria de Cultura que pretende substituir o 
Ministério da Cultura. Como a sondagem foi feita por pessoa do meio cultural por 
quem eu tenho respeito, não pude me aprofundar na resposta. Disse apenas que não 
trabalho pra governo golpista. Nem serei coveira do MinC. Já se viu isso? Depois 
dessa só me falta agora ser convidada pra ser comentarista de política da Globonews... 
(Bruna..., 2016). 

Segunda opção do presidente interino, Claudia Leitão também usou as redes 
sociais para compartilhar a notícia. A ex-secretária nacional de Economia Criativa 
da Cultura e secretária de Cultura no Ceará na gestão Lúcio Alcântara combinou 
no seu texto a desaprovação da reforma ministerial com a questão feminista:

Acabo de ser sondada para assumir a Secretaria Nacional da Cultura dentro do MEC, 
no governo Temer. Respondi com um sonoro “não”! Espero que nenhuma mulher 
aceite esse convite e dessa forma não contribua para a transfiguração do MinC num 
apêndice do MEC. Continuemos a nossa luta. Mobilizemos o país! Não à extinção do 
Ministério da Cultura! Viva a cultura como eixo estratégico para o desenvolvimento 
brasileiro! (Bruna..., 2016).

Além delas, mais três mulheres divulgaram que foram procuradas pelos 
colaboradores próximos a Temer: a cantora Daniela Mercury, a apresentadora 
Marília Gabriela e a roteirista e produtora cultural Bruna Lombardi. A última 
disse ao jornal Folha de S.Paulo ter ficado agradecida pelo convite, mas não 
tê-lo aceitado por falta de pretensões políticas e por seu envolvimento com 
outros projetos profissionais (Bruna..., 2016). A mesma matéria trouxe a 
ideia de que Marília Gabriela tinha aceitado o convite de Martha Suplicy 
para discutir a possibilidade com o presidente, mas, ao longo do processo, 
mudou de ideia.

É difícil deslindar os significados de acontecimentos tão complexos. É possível 
dizer que havia um sentimento difuso de desaprovação dos primeiros atos do governo, 
especialmente a extinção do ministério e a ausência de mulheres na composição 
do novo governo. Outra questão importante é da pressão social, especialmente da 
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imprensa e nas redes sociais, que tornava a aceitação dos convites algo, no mínimo, 
desconfortável. Entretanto, podemos comparar. Nenhum dos nomes cogitados, 
apesar do reconhecimento profissional, tem o prestígio ou a base política de apoio 
desfrutada por outros ministros da Cultura das últimas décadas – aliás, a fragili-
dade ministerial foi acentuada em todos os momentos quando ao ministro faltou 
prestígio, capacidade de construir equipes com bases sociais e políticas amplas e 
competências operacionais indiscutíveis. 

Os riscos de se aceitarem cargos importantes sem as bases de apoio institucional 
amplas podem ser tomados como uma das hipóteses objetivamente verificáveis para 
explicar as recusas aos convites. Embora essas recusas possam ter sido justificadas em 
função de opiniões e razões subjetivas, objetivamente, nada garantiam em termos 
de força política, nem partidos com visão estruturada para a pasta, nem prestígio 
e apoio social para ancorar uma institucionalidade compatível com as necessidades 
das políticas culturais brasileiras. Gênero e cultura são inextrincáveis, mas como 
parte de projetos políticos e sociais de cidadania, e não apenas para dar vazão ao 
imaginário comum da opinião pública do momento.

3 ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE

3.1 Controvérsias nas políticas do audiovisual 

As atividades audiovisuais relacionam dimensões econômicas e culturais que, embora 
não necessariamente coincidentes, são interdependentes. Essas atividades têm forte 
capacidade de ativação dos mercados simbólicos, com mobilização de trabalho 
e geração de renda, mas também são capazes de marcar histórias, identidades e 
expressões formas estéticas e artísticas. Portanto, para além da dimensão simbólica, 
atuam em dimensões criativas e na dimensão estética e simbólica.

Por consequência, o Estado tem sido demandado a intervir nessas atividades 
mediante apoios à produção, aos circuitos de exibição, na regulação, no incentivo 
e na valorização das produções locais, no apoio à formação de diretores, atores e 
técnicos, na conservação e formação de acervos, no financiamento de filmotecas, 
cineclubes etc. 

Os formatos e modelos de financiamento para as políticas culturais são variados 
e envolvem subvenções, fomento, empréstimos, reembolsáveis ou não, prêmios 
etc., que podem ou não estar vinculados a desempenhos comerciais. E podem ser 
formados fundos que combinam impostos gerais, contribuições, taxas e recursos 
próprios (financeiros ou não financeiros). 
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Na verdade, a contradição mercado-cultura é relevante, mas é menos marcada 
ou ideologizada, assim como na área do livro e em algumas artes do espetáculo 
vivo. Mercados simbólicos restritos (que ativam públicos especializados) e amplos 
(com públicos indiferenciados) se relacionam e se fecundam mutuamente.

Também é possível ver diferentes formatos institucionais. As atividades 
audiovisuais e cinematográficas no Brasil conheceram diferentes desenhos. 
Portanto, em relação ao papel do poder público, as políticas podem ser imple-
mentadas diretamente por agentes estatais, a exemplo da Empresa Brasileira 
de Filmes S.A. (Embrafilme) nas décadas de 1970 e 1980; podem ser parte do 
objetivo de pluralização de fontes de financiamento, como objeto de políticas 
de incentivos fiscais ou, complementarmente, como parte de fomento direto, 
por meio do orçamento público, sem maiores intenções de planejamento e 
articulação entre os agentes das cadeias de valor do audiovisual, a exemplo das 
políticas da década de 1990, construídas em torno da Lei no 8.313/1991 (Lei 
Rouanet) e da Lei no 8.685/1993 do Audiovisual (Lei do Audiovisual), por 
um lado, e da Secretaria do Audiovisual (SAV/MinC), por outro; podem ter a 
intenção de regulação, como se pressupôs com a criação da Agência Nacional 
do Cinema (Ancine); ou, ainda, podem implicar a implementação de ações 
sistêmicas (nas cadeias de valor ou produtivas), implicações presentes com os 
redesenhos sucessivos no papel da própria agência, como sucedido nas primeiras 
duas décadas dos anos 2000.

O financiamento das políticas do audiovisual mantém, portanto, relação de 
interdependência entre fontes públicas e privadas, recursos fiscais diretos e indiretos 
e o desempenho nos mercados do audiovisual. 

O sentido do financiamento, entretanto, apenas pode ser entendido no 
quadro da arquitetura institucional da área. Assim, apesar de os recursos setoriais 
provirem em grande parte da arrecadação de impostos e contribuições (gasto 
tributário direto) ou de incentivos fiscais (gastos tributários indiretos), sendo 
o Estado, em suas diferentes formas, peça fundamental nas relações entre os 
agentes setoriais, o que dá significado às políticas são as relações dinâmicas 
entre os mercados ampliados (grandes empresas de produção, distribuição e 
exibição e de produtores independentes), mercados simbólicos restritos (que 
têm sentidos locais, culturais e, muitas vezes, com pretensão experimental e 
artística) e o próprio poder público. 

Adicionalmente, deve-se enfatizar, a estrutura das cadeias de produção do 
audiovisual têm se reestruturado em função de novos padrões tecnológicos, exigindo 
ações, ou impondo inações ao poder público, a depender das correlações de força 
e da distribuição de recursos técnicos, políticos e econômicos. Essas mudanças 
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colocam desafios para as políticas em diferentes sentidos, a começar pela criação 
de capacidades e pela delimitação do escopo da ação.12 

As transformações do padrão tecnológico e dos processos de inovação impactam 
decisivamente nos modos de fazer e nos objetos da ação pública. Embora as relações 
entre políticas públicas, financiamento e dinamismos setoriais não sejam lineares, o 
tracejamento, mesmo que econômico e simplificado, da história da ação pública no 
setor ajudará a estabelecer marcadores interpretativos dos sentidos dos movimentos 
recentes da Ancine e dos desafios que procura enfrentar. 

A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional 
(Condecine) apresenta-se como parte de uma estratégia de sustentabilidade para o 
setor audiovisual ao taxar diversas etapas em torno da sua cadeia de valor – produção, 
licenciamento, distribuição e veiculação – e depois ter seus recursos reinvestidos 
nos demais elos dessa cadeia, divididos nas linhas de financiamento do Fundo 
Setorial do Audiovisual (FSA), que veremos em detalhes adiante. 

Entretanto, não é apenas a estruturação de fontes de financiamento que 
dá sentido às políticas do audiovisual, quer dizer, que sinaliza em qual direção 
a política vai acontecer. Muitas são as direções institucionais possíveis, e estas 
mantêm relações de pertinência com os significados do financiamento. Em relação 
aos objetivos, que podem ser mais ou menos complementares ou contraditórios, 
as políticas implicam diferentes significados. 

Podem concorrer para a sustentabilidade da área enquanto setor industrial, 
abrangendo (ou não) desde a criação e a produção até a distribuição e as diferentes 
janelas de exibição. Podem se direcionar para fortalecer a produção independente 
ou para valorizar a dimensão cultural do audiovisual.

Fazendo um corte para iniciar a conversa, em fins da década de 1960, a 
estruturação das políticas do audiovisual no Brasil, sem esquecermos a sua comple-
xidade, idas e vindas etc., pode ser organizada em torno de algumas ideias: i) com 
o papel da Embrafilme desde fins da década de 1960, quando se tem um Estado 

12. Como questão relacionada ao escopo, citamos um exemplo afeto à relação entre cultura e TV pública: Ikeda (2015, 
p. 141), a propósito das motivações envolvidas na construção da televisão pública brasileira em meados dos anos 
2000, afirma que “(...) o MinC defendia a produção independente e regional, com ênfase em conteúdos culturais e 
na pluralidade dos modos de fazer; de outro, a Secom mantinha uma visão mais conservadora da programação, com 
conteúdos ligados ao jornalismo e à informação”. E segue assim: “aos poucos ficou nítido que o Ministério da Cultura 
perdera a primazia na definição das políticas para a TV Brasil. Sucessivos atritos tornaram o embate inevitável. Em junho 
de 2008, Orlando Senna, que deixara a Secretaria do Audiovisual para se tornar diretor-geral da TV Brasil, entregou 
o cargo, alegando divergências na forma de gerir a emissora” (Ikeda, 2015, p. 141). Esse não é o único caso, sendo 
o esforço de definição do lugar institucional da Ancine, lembremo-nos que a agência ficou inicialmente na Casa Civil, 
depois no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) e, finalmente, no MinC; lembremo-nos também da 
delimitação de seu objeto de ação, que poderia abranger o setor do audiovisual como um todo, incluindo TV aberta, ou 
de forma restrita, limitando-se ao cinema ou a determinadas produções com conteúdos, digamos, de forma resumida, 
com conteúdos culturais, exemplos significativos da presença de visões diferenciadas e conflitivas a respeito do escopo 
da ação e do papel da cultura nas políticas do audiovisual.
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ativo e atuando gradualmente em todos os elos da cadeia do audiovisual; ii) com a 
extinção da empresa, no início da década de 1990, e, em seguida, com a estruturação 
dos incentivos fiscais; iii) com a criação da Ancine; e iv) sequencialmente, com a 
criação da Condecine e do FSA.

3.1.1 Embrafilme

A tradição de ação estatal no âmbito do cinema brasileiro é antiga, data da década 
de 1930, com ações pontuais, muitas vezes, desconectadas e de sentido ambíguo. 
Ora as medidas protecionistas se orientavam para a constituição de uma cadeia de 
valor, ora para a educação e ora para a valorização das ações estatais, para não dizer 
que tinham relação com a construção de um imaginário nacional e que serviriam 
a motivações da propaganda governamental. 

Lia Bahia (2012) ressalta que as instituições públicas brasileiras foram reco-
nhecidamente matrizes relevantes para o desenvolvimento e a articulação de 
um mercado de cinema nacional. Estado e cinema brasileiro, portanto, estão 
visceralmente imbricados historicamente. Não seria possível, entretanto, traçar 
uma história linear para essa relação, sendo inúmeras, intricadas e irregulares as 
interdependências a ligar elos da cadeia produtiva com o conjunto de instituições 
da sociedade civil e do governo (Bahia, 2012, p. 19).

Em meio às diversas formas que essa relação tomou de 1930 até hoje, seja nas 
leis de incentivo fiscal, nas instituições ligadas ao campo cinematográfico, enfim, 
nas diversas políticas culturais para o cinema, uma tensão própria da sétima arte 
colocou desafios que ainda estão em aberto e reverberam, como a questão do que 
deveria ser a área do cinema e do audiovisual, se um setor industrial ou cultural. 
Se o setor deve ser articulado em forma de matriz ou sistema; se deve privilegiar 
segmentos sustentando-os com recursos públicos. Se o Estado deve regular o mercado 
e permitir ao cinema desenvolver-se como atividade privada ou se o cinema deve se 
preocupar com questões culturais e o Estado deve lhe garantir a sobrevivência. As 
respostas a essas questões são múltiplas e vão orientar as ações públicas em sentidos 
diversos e contraditórios, mas também formam uma tradição de política a repor 
questões e desafios em termos que se repetem sem serem os mesmos.

Como dissemos, na década de 1930, tiveram lugar as primeiras intervenções 
do Estado brasileiro no setor audiovisual. Nessa época, se desenvolveram políticas 
protecionistas para a exibição de filmes nacionais. No entanto, apenas com a criação 
da Embrafilme, em 1969, foi consolidada uma política ampla, com a participação 
do Estado na coordenação e financiamento da industrialização do cinema. 

Concebida como complemento do Instituto Nacional do Cinema, criado 
em 1966, a Embrafilme atuou amplamente na cadeia produtiva do audiovisual, 
com o financiamento à produção, distribuição de filmes nacionais e garantia da 



261Cultura

exibição pela legislação protecionista. Ela ainda detinha importantes informações 
acerca do mercado, advindas do controle sobre a venda de ingressos. 

O departamento de distribuição, criado em 1973, foi responsável por grande 
parte do sucesso da empresa, que fazia frente às distribuidoras internacionais, 
em função de sua eficaz intervenção no mercado. Como resultado, a produção 
cinematográfica cresceu quantitativamente, o hábito de frequentar salas de cinema 
se fortaleceu e o número de salas se ampliou.

Todo o investimento do governo militar, ordenado em torno da sua política 
intervencionista e centralizadora, tinha como alvos a integração nacional e a disci-
plina social, proporcionadas por inúmeros instrumentos coercitivos, mas também 
por instituições de legitimação dos mercados simbólicos, mas especialmente pelas 
políticas de educação, lazer, televisão e radiodifusão, assim como pelas indústrias 
do entretenimento. 

Nesse caso, o cinema e a música têm papel interessante para os governos da 
ditadura, não apenas pela dinâmica dos mercados específicos, mas pela participação 
de intelectuais importantes, participação que gerava efeitos de legitimação. 

As décadas de 1970 e 1980 foram caracterizadas por intenso processo de 
construção institucional. A criação do MinC, que ocorreu em 1985, foi objeto de 
muitas controvérsias, das quais ter sido construído como instituição que abrigava 
órgãos antigos, criados desde o início do século, como o Iphan, ou mesmo na década 
de 1970, como a Funarte. Esses órgãos eram portadores de culturas institucionais, 
recursos administrativos, humanos e financeiros próprios, que possivelmente seriam 
concorrentes com aqueles exigidos pelo novo ministério. A sua extinção, no início 
da década de 1990, e a sua subsequente recriação colocaram outros desafios, e um 
deles era exatamente a pluralização de fontes de recursos financeiros, dado que era 
necessário ampliá-los e a perspectiva para tal no período não eram promissoras, dadas 
as prioridades fiscais relacionadas à contenção da inflação. As crises internacionais 
sucessivas e o comportamento da arrecadação e das despesas da administração 
pública brasileira exacerbaram os conteúdos restritivos da política fiscal.

3.1.2 Incentivos fiscais

Em meio a inúmeras crises, acusações de particularismos e no quadro ideológico 
do governo Collor de Mello, a Embrafilme foi objeto privilegiado do desmonte 
das instituições culturais, e, junto com o Ministério da Cultura e inúmeras outras, 
foi extinta em 1990. As acusações eram inúmeras e generalizadas, e se referiam ao 
privilegiamento de grupos específicos e malversação de recursos. 

Esse episódio impactou brutalmente a cadeia do audiovisual: a produção de 
filmes nacionais decaiu, elevou-se o preço dos ingressos e o público dos cinemas se 
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reduziu, juntamente com o parque exibidor. Além disso, a estruturação da rede de 
televisão em âmbito nacional impôs-se como concorrente para o cinema nacional, 
que já sofria com a concorrência de filmes estrangeiros, sobretudo os hollywoodianos. 
Todo o campo se desestruturou, e, apenas por meio das leis federais de incentivo –  
Lei Rouanet e Lei do Audiovisual –, o setor começou a se reestruturar, ao menos 
no que se refere à sua capacidade de produção e oferta de produtos. 

O Programa Nacional de Cultura (Pronac) foi criado pela Lei no 8.313, de 23 
de dezembro de 1991, prevendo a presença de mecanismos plurais de estímulo ao 
uso de recursos públicos e privados. À época, mesmo com críticas e acusações de 
liberalismo, reconhecia-se que o financiamento público não poderia ser realizado 
exclusivamente por meio de patrocínios e doações privadas, em muitos casos, embora 
não de forma generalizada, motivados por interesses mercadológicos e pessoais, sem 
uma perspectiva de fomento de ações mais amplas, baseadas em critérios culturais 
e que, possivelmente, sem mecanismos públicos diretos, não encontrariam abrigo 
e apoio das empresas. O mesmo raciocínio vale para a Lei do Audiovisual. 

A Lei Rouanet também previa financiamento direto, por meio de recursos 
fiscais do Fundo Nacional de Cultura (FNC). O MinC também desenvolveu 
programas de fomento por meio da Secretaria do Audiovisual. 

Embora as leis de incentivo tenham surtido efeitos positivos na produção 
brasileira – razão porque esse período é chamado de retomada do cinema brasileiro 
–, essas não atuavam nos elos da cadeia cinematográfica de forma integral. 

A ideia contida na denominação “retomada” se refere a uma descontinuidade, 
a algo que sofreu uma interrupção momentânea. Nesse caso, diz respeito a uma 
retomada, sobretudo, da produção cinematográfica nacional, que praticamente ficara 
estagnada no início da década de 1990, com o fim da Embrafilme e o desmonte 
das políticas para o audiovisual. 

É uma retomada da quantidade e da qualidade da produção, mas também 
retomada do público do cinema nacional, com um primeiro recorde de audiência 
no filme Carlota Joaquina – Princesa do Brazil, de Carla Camurati, em 1995. 
Acompanhada de projeção internacional da produção brasileira, principalmente 
com O quatrilho (1995), O que é isso, companheiro? (1997) e Central do Brasil 
(1998), dos respectivos diretores Fábio Barreto, Bruno Barreto e Walter Salles. 

A retomada não diz respeito à criação de um projeto político ou a um “movi-
mento” cinematográfico, ou seja, não corresponde a um projeto do Estado, nem 
a um movimento dos agentes do campo cinematográfico, mas à etapa recente da 
historiografia do cinema brasileiro.

Quando começa e quando termina a denominada retomada do cinema 
brasileiro? Várias temporalidades foram estabelecidas. Nagib considera o cinema da 
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retomada aquele compreendido entre os anos de 1994 e 1998 (2002); Luiz Zanin 
Oricchio defende que o período da retomada acaba em 2003, com o sucesso do 
filme Cidade de Deus (2002) e com o esgotamento do modelo de financiamento; 
Butcher, por sua vez, estende esse termo até o ano de 2005 (Bahia, 2012, p. 71).

As novas condições de produção cinematográfica, viabilizadas pelas leis Rouanet 
e do Audiovisual, incentivaram a produção e o aumento dos títulos lançados, mas 
não vieram acompanhadas do subsídio a outros âmbitos da cadeia produtiva do 
audiovisual, como a distribuição e a exibição. 

3.1.3 Um Estado regulador mais do que estranho

Com o intuito de promover a retomada da participação do Estado na atividade 
cinematográfica, foi realizado, em 2000, o III Congresso Brasileiro de Cinema, 
em Porto Alegre. Esse evento marcou a renovação das políticas direcionadas para o 
cinema ao propor a criação de instituição pública de fomento, regulação e fiscaliza-
ção na forma de agência independente. As reflexões desenvolvidas nesse contexto 
originaram a Agência Nacional do Cinema, em 2001, “criada para desenvolver, 
proteger, regular, fiscalizar e fomentar o mercado cinematográfico, almejando a 
construção de uma indústria nacional autossustentável” (Bahia, 2012, p. 24).

A criação da Ancine ofereceu ao setor uma institucionalidade mais robusta, 
com maior capacidade de realizar ações de fomento, que se consolidaram e diver-
sificaram, mas também de regulação e fiscalização. A consolidação de uma agência 
tal qual a Ancine demanda tempo. A construção de capacidades institucionais e 
a visibilidade a respeito de suas competências foram dois desafios importantes. 

Nesse contexto, foi criado o Fundo Setorial do Audiovisual, em 2006, como 
uma categoria de programação específica do Fundo Nacional de Cultura, por 
sua vez, um fundo de natureza contábil com prazo de duração indeterminado, 
operado sob formas de apoio a fundo perdido ou empréstimos reembolsáveis.  
O FSA introduziu novas formas de aplicação de recursos, com a intenção de atuação 
sistêmica a cadeia do audiovisual, e corresponde a cerca de 80% dos recursos do 
FNC. Esse montante é oriundo, em sua maioria, da arrecadação da Condecine 
Títulos, Remessa e Teles e de parcela da arrecadação do Fundo de Fiscalização das 
Telecomunicações (Fistel). E destina-se prioritariamente a empresas brasileiras e ao 
financiamento de projetos e programas voltados ao desenvolvimento das atividades 
audiovisuais. É vedada sua utilização para manutenção do MinC ou da Ancine.

O FSA foi instituído pela Lei no 11.437, de 28 de dezembro de 2006, e 
regulamentado pelo Decreto no 6.304, de 12 de dezembro de 2007, com gestão 
compartilhada entre governo (MinC e Ancine), agentes financeiros e representantes 
do setor audiovisual, que compõem o Comitê Gestor do FSA (CGFSA). O comitê 
define diretrizes, delimita prioridades para aplicação de recursos, estabelece normas 
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e critérios para a análise e seleção de projetos, acompanha e avalia a implementação 
das ações anualmente. A Ancine é responsável pela operacionalização executiva, 
pelo acompanhamento da aplicação de recursos e da execução financeira, pela 
prestação de apoio técnico e administrativo e serve de suporte para a atuação dos 
agentes financeiros. O art. 5o da Lei no 11.437/2006 define o Banco Nacional do 
Desenvolvimento (BNDES) como agente financeiro, prevê credenciamento de 
outras instituições financeiras pelo CGFSA, sendo que a Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) foi credenciada em 2008.

Então, se no primeiro ciclo, na década de 1930, o Estado tomava medidas 
desarticuladas e fragmentadas para o setor, as políticas setoriais são seguidas 
por forte centralização, atuação direta e sistêmica do Estado por meio de uma 
empresa de economia mista nas décadas de 1960/1970. A década de 1990 vai ser 
caracterizada pela baixa capacidade de elaboração de políticas integradas, mas com 
forte produção de filmes, e é seguida, a partir da criação da Ancine, em 2001, por 
gradual institucionalização de política pública sistêmica para o setor. 

Os recursos do FSA são oriundos da própria atividade audiovisual, por meio 
da Condecine, além de outras receitas previstas no art. 2o da Lei no 11.437/2006, 
tais como percentual do Fistel. Os recursos, entretanto, não são resguardados de 
eventuais contingenciamentos pelo governo federal. Mesmo nessa condição, o FSA 
se constitui em um mecanismo de fomento à indústria audiovisual, atingindo toda 
a cadeia produtiva e associando diferentes formas de operações financeiras. O FSA 
foi instituído junto com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema 
Brasileiro (Prodecine), Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual 
Brasileiro (Prodav) e Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura 
do Cinema e do Audiovisual (Proinfra).13 

Foram criadas quatro linhas ou modalidades de financiamento no FSA: i) Linha 
A: Produção cinematográfica; ii) Linha B: Produção independente para a TV; iii) 
Linha C: Aquisição de direitos de distribuição; e iv) Linha D: Comercialização (em 
salas de exibição). Mais tarde, em 2010, foi criada a Linha E: Expansão do parque 
exibidor, alinhada com a linha Procult do BNDES e a Linha F – Projeto Cinema 
na Cidade (tendo como agente financeiro a Caixa Econômica Federal – CEF, com 
o objetivo de implantar complexos exibidores em municípios de pequeno e médio 
porte em parceria com as secretarias estaduais e municipais). 

13. O Prodecine é destinado ao fomento de projetos de produção independente, distribuição, comercialização e exibição 
por parte de empresas brasileiras. O Prodav é voltado ao fomento de projetos de produção, programação, distribuição, 
comercialização e exibição de obras audiovisuais brasileiras independentes. E o Proinfra tem por objetivo o fomento 
de projetos de infraestrutura técnica para a atividade cinematográfica e audiovisual e de desenvolvimento, ampliação 
e modernização dos serviços e bens de capital de empresas brasileiras e profissionais autônomos, de modo a atender 
às necessidades tecnológicas das produções audiovisuais brasileiras (TCU, 2014, p. 50).
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Ainda em 2012, foi instituído o programa do FSA voltado para infraestrutura 
de exibição, chamado Cinema Perto de Você (Lei no 12.599, de 23 de março de 
2012), cujos eixos de atuação são: i) Projeto de Investimento e Crédito (complexos 
de exibição); ii) Projeto Cinema na Cidade; iii) Projeto de Desoneração Tributária; 
iv) Projeto de Sistema de Controle de Bilheteria; e v) Digitalização do Parque 
Exibidor. O intuito é ampliar, diversificar e descentralizar o mercado de salas de 
exibição, com a construção, sobretudo, nos municípios de pequeno e médio porte. 
Nesse mesmo ano, o BNDES anunciou novas operações de financiamento para a 
abertura de 43 novas salas de cinema.

Em 2010, a Finep afirmara a dificuldade de operar o FSA em decorrência 
da remuneração pela administração das linhas do fundo não cobrirem despesas 
administrativas e de recursos humanos. Em 2011, não houve chamada pública e, em 
2012, o CGFSA credenciou o Banco Regional e de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) como agente financeiro do FSA. Os valores deste fundo setorial para 
2012 se somaram aos recursos de 2011. A partir de 2011, o BNDES tornou-se 
o agente financeiro central do fundo. O banco incorpora repasses do orçamento 
anual do FSA e se responsabiliza pela contratação e supervisão das instituições que 
operacionalizarão as linhas de ação do FSA. 

O FSA veio suprir lacunas no fomento a elos da cadeia produtiva do audiovisual 
que não eram contemplados pelo modelo de financiamento via incentivos fiscais. 
Há algo novo que é uma reinvenção de formas mais antigas de financiamento: as 
operações buscam sinergias entre recursos públicos e privados, mas os investimen-
tos são retornáveis. Os chamados recursos não reembolsáveis ainda são usados, 
mas em casos excepcionais. A modalidade de investimento reproduz, portanto, 
em outra situação, o modelo usado no período da Embrafilme, que representa 
financiamento de operações, como adiantamento sobre renda, ou seja, operação 
de risco compartilhado entre agentes públicos e privados. 

A ampliação da base de arrecadação da Condecine para prestadoras de serviços 
de telecomunicações propiciou significativo aumento da arrecadação ao FSA. Essa foi 
uma consequência da Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, conhecida como 
Lei da TV Paga, que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado. 
Além desse efeito, o diretor-presidente da Ancine estimava “que mil horas adicionais 
de programação serão produzidas por ano com os efeitos da nova lei” (Nova..., 2012), 
fruto do aumento da demanda por conteúdo audiovisual brasileiro. Essa lei tem por 
objetivo garantir maior presença de conteúdos nacionais e independentes nos canais de 
televisão por assinatura, diversificação da produção e maior acessibilidade a esse serviço:

Art. 16. Nos canais de espaço qualificado, no mínimo 3h30 (três horas e trinta minutos) 
semanais dos conteúdos veiculados no horário nobre deverão ser brasileiros e integrar 
espaço qualificado, e metade deverá ser produzida por produtora brasileira independente
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Art. 17. 

§ 4o Dos canais brasileiros de espaço qualificado a serem veiculados nos pacotes, 
ao menos 2 (dois) canais deverão veicular, no mínimo, 12 (doze) horas diárias de 
conteúdo audiovisual brasileiro produzido por produtora brasileira independente, 
3 (três) das quais em horário nobre.

Art. 27. 

§ 3o As receitas de que trata o inciso III do caput do art. 33 da Medida Provisória nº 
2.2281, de 6 de setembro de 2001, deverão ser utilizadas nas seguintes condições: 

I – no mínimo, 30% (trinta por cento) deverão ser destinadas a produtoras brasileiras 
estabelecidas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nos critérios e condições 
estabelecidos pela Agência Nacional do Cinema - Ancine, que deverão incluir, entre 
outros, o local da produção da obra audiovisual, a residência de artistas e técnicos 
envolvidos na produção e a contratação, na região, de serviços técnicos a ela vinculados; 

II – no mínimo, 10% (dez por cento) deverão ser destinadas ao fomento da produção de 
conteúdo audiovisual independente veiculado primeiramente nos canais comunitários, 
universitários e de programadoras brasileiras independentes de que trata a lei que 
dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado.

De acordo com Alves (2014, p. 13), instaura-se, com a Lei no 12.485/2011, 
uma “relação umbilical” entre cinema e televisão que ultrapassa a aproximação 
ético-estética e dá lugar a uma estreita retroalimentação financeira:

A política de reserva de conteúdo é mais um dispositivo que estabelece uma estreita 
interface técnica e financeira entre a televisão e o cinema no Brasil. Grande parte 
dos recursos destinados ao cinema via FSA decorre dos repasses (principalmente o 
Condecine) obtidos junto à tributação dos conteúdos exibidos na TV por assinatura. 
Por outro lado, parte desses mesmos recursos financeiros, uma vez canalizados para 
o FSA, é redirecionado para a própria TV por assinatura, por meio da linha B do 
FSA – produção independente para a TV (Alves, 2014, p. 15).

Essa medida, por outro lado, representa um desafio que exigirá maior arti-
culação da rede de produtores, emissoras, programadoras, universidades, governos 
estaduais e agentes financeiros regionais. Evidentemente, há um limite operacional 
ao FSA. Os agentes da cadeia produtiva já demandam outra estrutura para gerir 
os recursos, o que parece bastante razoável à luz da dinâmica política da gestão do 
FNC. Se o FSA demostra a intenção de atuação em toda a cadeia do audiovisual, 
expandindo a exploração de obras audiovisuais de modo a gerar rentabilidade, 
fortalecimento da cadeia de valor e da sustentabilidade, carece de um modelo mais 
ágil e flexível de gestão financeira. 

O aporte significativo de recursos advindos, sobretudo, do pagamento da 
Condecine por parte das empresas de telecomunicações impôs à Ancine o desafio 
de elevação da sua capacidade regulatória e fomentadora. 
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3.2 Condecine e os dinamismos do audiovisual

O Brasil tem um grande potencial para a criação de uma indústria audiovisual sustentável 
em razão de seus recursos internos. A população, em número expressivo, pode tornar-se 
um poderoso mercado interno, facilitado pela concentração demográfica. Além disso, 
possui nível de renda razoável, e o conhecido aumento do número de pessoas da já 
bem afamada nova classe média amplia o mercado consumidor. 

Entretanto, em contraste com esses vigorosos dinamismos e potenciais, o parque 
exibidor é pequeno, e são reduzidos os espaços para as produções independentes, 
até na televisão. 

Mesmo nesse quadro, há elementos promissores, por um lado, relacionados 
ao gradual aumento das parcerias entre produções independentes com emissoras e 
programadoras e, por outro, com as janelas oferecidas pelas novas mídias eletrônicas 
e digitais, que permitem novas interfaces a serem exploradas. Também se visualiza 
a abertura de mercados, especialmente mediante coproduções internacionais.

3.2.1 Estrutura da Condecine e a animação das políticas setoriais

A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, 
instituída em 2001 pela Medida Provisória no 2.228-1, é um tributo que incide 
sobre veiculação, produção, licenciamento e distribuição de obras cinematográficas 
e videográficas com fins comerciais e sobre pagamento, crédito, emprego, remessa 
ou entrega a produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, com base 
no rendimento advindo da exploração de obras cinematográficas ou videográficas, 
ou por sua importação ou aquisição, a preço fixo.

Existem três modalidades da Condecine, como sintetizado no quadro 1. 

QUADRO 1
Modalidades da Condecine

Título

Incide sobre a explora-
ção comercial de obras 
audiovisuais em cada um dos 
segmentos de mercado (salas 
de exibição, vídeo doméstico, 
TV por assinatura, TV aberta e 
outros mercados).

O valor da contribuição varia conforme o tipo da obra (publicitária ou não), 
o segmento de mercado e, no caso das obras não publicitárias, a duração 
(curta, média ou longa-metragem) e, ainda, a forma de organização da obra 
(seriada, na qual a cobrança se dá por capítulos ou episódios, e o caso do 
conjunto de obras audiovisuais para o segmento de vídeo doméstico).
É devida a cada cinco anos para as obras não publicitárias e a cada doze 
meses no caso de obras publicitárias.
Cabe à Ancine a cobrança e fiscalização desta modalidade.

Remessa

Constitui uma alíquota de 
11% que incide sobre a 
remessa ao exterior de impor-
tâncias relativas a rendimen-
tos decorrentes da exploração 
de obras cinematográficas e 
videofonográficas, ou por sua 
aquisição ou importação.

Estarão isentas as programadoras que optarem por aplicar o valor correspon-
dente a 3% da remessa em projetos de produção de conteúdo audiovisual 
independente, aprovados pela Ancine.
Cabe à Receita Federal a cobrança e fiscalização desta modalidade.

(Continua)
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Teles

Estabelecida pela Lei no 
12.485/2011, é devida pelas 
concessionárias, permis-
sionárias e autorizadas de 
serviços de telecomunicações 
que prestam serviços que 
se utilizem de meios que 
possam distribuir conteúdos 
audiovisuais.

A contribuição deverá ser recolhida anualmente, até o dia 31 de março, para 
os serviços licenciados até o dia 31 de dezembro do ano anterior.
Cabe à Ancine a cobrança desta modalidade.

Fonte: Recolhimento... ([s.d.]).
Elaboração dos autores.

A primeira, Condecine Título, incide sobre a exploração comercial de obras 
audiovisuais nos seguintes segmentos de mercado: salas de exibição, vídeo doméstico 
em qualquer suporte, radiodifusão de sons e imagens, comunicação eletrônica de massa 
por assinatura, mercado publicitário audiovisual ou quaisquer outros mercados que 
veiculem obras cinematográficas e videofonográficas. O valor da contribuição depende 
do tipo de obra, se publicitária ou não; do segmento de mercado; da organização da 
obra, se é ou não seriada; e da sua duração (curta, média ou longa-metragem), para 
aquelas que não são publicitárias. A Ancine administra a cobrança e a fiscalização dessa 
modalidade, que obedecerá a diferentes regimes temporais, cobrada a cada cinco anos ou 
a cada doze meses, caso sejam obras não publicitárias ou publicitárias respectivamente.

Uma segunda modalidade, Condecine Remessa, taxa em 11% a remessa ao 
exterior do produto de rendimentos decorrentes da exploração de obras cinema-
tográficas e videográficas, ou de sua aquisição ou importação. Os programadores 
que aplicarem 3% do valor correspondente da remessa em projetos de produção 
de conteúdo audiovisual brasileiro independentes aprovados pela Ancine ficam 
isentos do pagamento da Condecine.

A terceira modalidade, Condecine Teles, surgiu em 2011, em função da Lei no 12.485, 
que regula o serviço de TV por assinatura. A partir desse marco, as operadoras de telefonia 
ingressaram no mercado da TV paga, e passou-se a recolher a Condecine de concessionárias, 
permissionárias e autorizadas de serviços de telecomunicações que efetiva ou potencialmente 
distribuíssem conteúdos audiovisuais. Esse imposto foi instituído após a redução de um 
percentual da alíquota do Fistel, tributo que as teles já pagavam ao governo federal. Desse 
modo, a Ancine, responsável pela cobrança do Condecine Teles, conseguiu canalizar uma 
quantidade significativa de recursos para o setor audiovisual, e as empresas de telecomunicações 
não sofreram aumento da carga tributária à época. 

3.2.2 Montantes arrecadados

O montante arrecadado pela Condecine é revertido em fomento para o setor audiovisual 
ao compor, como a fonte principal de recursos, o FSA. A criação da Condecine implicou 
aumento significativo dos recursos, e a contribuição, ainda, está vinculada ao setor de 
desenvolvimento do audiovisual. Os recursos provenientes da Condecine eram da 

(Continuação)
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ordem de R$ 47,5 milhões em 2006, chegando a R$ 555,3 milhões em 2011. No ano 
seguinte, a Condecine-Teles entrou em vigor, o que implicou aumentos importantes 
dos recursos e controvérsias jurídicas, como veremos adiante.

Com a participação das empresas de telecomunicações no pagamento da 
Condecine, recolhido pela primeira vez em 2012, o montante do tributo, no total 
de R$ 788,4 milhões, salta para R$ 801,3 milhões no ano seguinte – um aumento 
do total do tributo, e uma queda para R$ 750, 6 milhões (menos aproximadamente 
4% em relação a 2012). 

TABELA 1
Montante das três modalidades de Condecine (2006-2015)1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Condecine Títulos 46.863.556 50.562.167 53.752.368 50.156.242 52.498.031 53.782.278 77.159.270 94.779.527 80.017.497 81.742.376

Condecine Remessa 728.789 390.663 807.253 1.089.577 2.010.334 1.559.337 6.079.509 12.331.861 7.895.352 9.658.600

Condecine Teles - - - - - - 783.424.607 801.378.659 750.624.632 759.960.486

Total 47.592.346 50.952.830 54.559.621 51.245.819 54.508.365 55.341.615 866.663.385 908.490.047 838.537.480 851.361.462

Fonte: Observatório do Cinema e do Audiovisual (OCA)/Ancine. Disponível em: <https://goo.gl/gkB9u4>.
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Os valores apresentados na tabela não se referem ao que foi integralmente pago pelas empresas de telecomunicações, 
mas aos valores líquidos com o abatimento de 20% da Desvinculação das Receitas da União (DRU).
Obs.: Valores deflacionados para 2015 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) anual.

O que é importante assinalar é que a Condecine passa a representar montantes cada 
vez mais significativos no Fundo Nacional de Cultura e no MinC a partir de 2006. De 2006 
até 2011, a participação da Condecine Títulos representava percentual sempre superior a 
96%. Em 2006, os montantes de recursos arrecadados eram da ordem de R$ 47,5 milhões 
e em 2014 chegaram a R$ 838,5 milhões e R$ 851 milhões no ano seguinte (2015) (tabela 
1). A tabela 2 apresenta a importância da Condecine Teles na composição da fonte. A partir 
de 2012, a participação já girava em torno de 90%, com valores que atingiram R$ 783,4 
milhões, e em 2015 já eram de aproximadamente R$ 760 milhões.

TABELA 2
Participação percentual de cada modalidade de Condecine no total (2006-2015)1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Condecine 
Títulos

98,5 99,2 98,5 97,9 96,3 97,2 8,9 10,4 9,5 9,6

Condecine 
Remessa

1,5 0,8 1,5 2,1 3,7 2,8 0,7 1,4 0,9 1,1

Condecine Teles - - - - - - 90,4 88,2 89,5 89,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fonte: OCA/Ancine. Diponível em: <https://goo.gl/ks3DjX>.
Elaboração dos autores.
Nota: 1  Os valores apresentados na tabela não se referem ao que foi integralmente pago pelas empresas de telecomunicações, 

mas aos valores líquidos com o abatimento de 20% da DRU.
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Com a participação das empresas de telecomunicações na arrecadação da 
Condecine, um fato recente e de grande repercussão no orçamento do audiovisual 
brasileiro, o FSA se tornou o maior mecanismo de incentivo ao campo audiovisual 
no país – voltaremos a esse ponto. 

Assinalem-se dois aspectos interessantes nesse processo. As vinculações orça-
mentárias – e aqui se vê o caso especial da Condecine – tornam-se importantes 
para garantia de continuidade das políticas, mas também criam contradições 
importantes ou, pelo menos, colocam desafios para as políticas. Essa questão será 
apresentada de forma mais detida adiante, mas aponte-se, desde já, que ela se 
refere tanto à delimitação do papel do poder público na política quanto a gestão e 
disputas relacionadas à programação orçamentário-financeira no âmbito do FNC.

3.2.3 Disputa jurídica sobre a Condecine

Viu-se a importância que a Condecine adquiriu nas políticas do audiovisual. Não foi 
sem sentido que produtores, cineastas, artistas e agentes do governo se mobilizaram ao 
tomarem conhecimento de que o SindiTeleBrasil, Sindicato Nacional das Empresas 
de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, formado por empresas como as 
operadoras de telefonia Oi, Tim, Vivo e Claro, havia conseguido uma liminar na 
4a Vara Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal contra o recolhimento 
da Condecine, em janeiro de 2016. Governo e produtores discutiram estratégias 
de engajamento da opinião pública para tentar reverter a liminar, enquanto Ancine 
encabeçava a disputa judicial (STF..., 2016).

O argumento principal das teles era que não se justifica pagar uma contri-
buição que não volta para o setor na forma de benefícios diretos. O juiz Itagiba 
Catta Preta Netto, da 4a Vara Federal da Justiça de Brasília, concedeu a liminar ao 
SindiTeleBrasil sob o argumento de que “somente deve suportar o tributo quem 
for integrante do setor que demanda uma atuação efetiva no segmento sujeito à 
intervenção” (Teles..., 2016). As empresas de telecomunicações defendem não fazer 
parte da cadeia produtiva do audiovisual, logo, a contribuição paga não voltaria 
para o setor na forma de benefícios diretos. 

A apreensão da classe artística foi grande. Em 18 de fevereiro de 2016, foi 
divulgado um abaixo-assinado com mais de cem nomes de diretores, produtores, 
atores, atrizes e roteiristas repudiando a liminar concedida ao SindiTeleBrasil. Entre 
aqueles que assinaram o documento estão: Fernando Meirelles, Guel Arraes, Cacá 
Diegues, Mariza Leão, Alê Abreu, Anna Muylaert, Selton Mello, Lázaro Ramos, 
Wagner Moura, Marieta Severo e Fernanda Montenegro. 

No texto do abaixo-assinado, expressam seu receio: “caso não seja cassada, [a 
liminar] terá o poder de paralisar todo setor audiovisual brasileiro” (Profissionais..., 
2016). Esse alarde, ajustadas as devidas proporções, não é sem fundamento, visto 
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que o orçamento dos demais programas financiados pelo FSA depende, em grande 
medida, dos recursos da Condecine – lembrando que a Condecine Teles tem o 
maior peso no montante de recursos arrecadados. 

Ainda no abaixo-assinado, a classe artística argumentou que o consumo de obras 
cinematográficas é cada vez mais frequente em celulares, tablets e computadores – mídias, por 
sua vez, submetidas às empresas de telecomunicações. Desse modo, compreendem que as 
chamadas teles participam da cadeia do audiovisual (quadro 2), no segmento da distribuição, 
“Contribuir para o fortalecimento do audiovisual brasileiro é uma justa contrapartida pelo 
conteúdo que trafega e incrementa o seu negócio” (Profissionais..., 2016). 

Com a ampliação dos espaços de distribuição compulsória de conteúdos 
brasileiros por meio de cotas estipuladas na Lei da TV Paga, a Condecine Teles 
participa como importante mecanismo de fomento à produção audiovisual 
nacional. Ao compor o FSA, que fomenta essa produção, a Condecine Teles 
impacta na produção de conteúdos da TV por assinatura e, por sua vez, beneficia 
as teles. A síntese dos argumentos favoráveis à manutenção do tributo é que os 
dispositivos portáteis permitem a visualização de conteúdos. O quadro 2 fecha 
o ciclo de produção e distribuição. Muito difícil imaginar um corte entre a 
produção de conteúdos e a distribuição pelas teles. Outro argumento que se pode 
enfrentar é o da desproporcionalidade das contribuições e sua efetiva aplicação, 
dados os contingenciamentos, as desvinculações, pelo uso de restos a pagar (RPs) 
e contingenciamentos, mas esse argumento é de outra ordem, como veremos 
mais à frente (quadro 2). 

QUADRO 2
Atividades da comunicação audiovisual: as camadas de atividades

Atividades de 
conteúdo audiovisual

Atividades focadas em 
telecomunicações

Produção> Programação > Empacotamento
Organização e agregação do conteúdo audiovisual em dife-
rentes níveis: obra audiovisual, canal de programação, pacote 
de canais

Distribuição
Comercialização do serviço de TV paga (assim como de outros 
serviços) através de uma ou várias redes.

Fonte: TCU (2015, p. 46).

Um dado relevante nessa disputa judicial foi o reajuste de 28,5% do valor da 
Condecine Teles, aprovado pelo Congresso Nacional no final de 2015. Esse aumento 
desencadeou o questionamento por parte das empresas de telecomunicações na 
justiça (Pessoa, 2016; Com a nova..., 2016).

Em março de 2016, mês em que o tributo deveria ser pago, o presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandovski, decidiu pela suspensão da 
liminar. Desse modo, a Condecine Teles referente ao ano de 2015 foi normalmente 
recolhida, somando mais de R$ 850 milhões. A ação segue seu trâmite na justiça 
para se chegar a uma decisão definitiva sobre a Condecine.
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Essa disputa trouxe à tona a possibilidade de uma crise no setor audiovisual, 
com a consequente diminuição dos recursos do FSA. A apreensão dos atores presentes 
nas cadeias produtivas é mais do que justificada, afinal a redução dos recursos 
vinculados ao FSA embaraça a realização das políticas sob o encargo da própria 
Ancine, que é responsável pelo fomento global e pela regulação e fiscalização do 
mercado audiovisual brasileiro em todos os elos de sua cadeia produtiva. Em grande 
medida, as ações dessa agência reguladora estão pautadas nas cifras da Condecine. 

O episódio permite colocar em evidência as fortes relações da produção 
cinematográfica e audiovisual com as políticas públicas, denotando a impor-
tância e o papel bastante relevante do Estado na área, mesmo que não se possa 
deixar de lembrar a forte aposta nos dinamismos dos mercados do audiovisual. 
Entretanto, ainda são necessárias algumas considerações a respeito da lógica do 
FSA, que estimula desempenhos relacionados aos mercados e que tem impactos 
no FNC e nos seus papéis como um todo. 

O primeiro ponto a se chamar a atenção é que a Condecine dispara em 
termos absolutos como fonte fiscal de financiamento do audiovisual no Brasil. 
Em 2007, totalizava R$ 28 milhões (100% do FSA) e praticamente era o próprio 
FSA. Em 2012, saltava para R$ 363,4 milhões, enquanto o FSA correspondia 
a R$ 434,9 milhões; e em 2015 era de R$ 532,9 milhões, enquanto o FSA 
chegava a R$ 551 milhões (gráfico 1). A Condecine correspondeu a 100% 
(2007), 84% (2012) e 97% (2015) do FSA, pois esse fundo setorial tem outras 
fontes vinculadas. 

GRÁFICO 6
Evolução da Condecine e do fundo setorial do audiovisual (2007-2015)
(Em R$)
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A Condecine foi 11,7% do FNC em 2007; 51,8% em 2012; e 83,6% em 
2015. Era 2% dos recursos do MinC em 2007 e 27,7% em 2015 (gráfico 7). 

GRÁFICO 7
Participação da Condecine no FNC e no MinC (2007-2015)
(Em %)
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Elaboração dos autores.

Ora, em 2015, 61% dos recursos do MinC foram direcionados para ativi-
dades-meio (gestão), e a execução foi de 31,3% dos recursos autorizados; 23%, 
ou R$ 242.544.676, para ações finalísticas; e mais 15% de previdência e inativos. 

O autorizado para a Condecine foi de R$ 1 bilhão; o empenhado, R$ 532,9 
milhões (49%); e o liquidado, R$ 749 mil. No entanto, os RPs inscritos da Condecine 
montavam a R$ 776,9 milhões (47,3% dos recursos do MinC), os restos a pagar 
processados (RPPs) foram de R$ 515,4 milhões (61% do total) e os RPs a pagar 
eram de R$ 261,4 milhões (33,5% do orçamento do MinC) em 2015. A situação 
dos RPs, que têm impacto na gestão financeira, parece não ter melhorado muito. 
Nesse ano, os RPs inscritos eram de R$ 793,6 milhões e os RPs a pagar eram de 
R$ 690,4 milhões, enquanto o empenhado do ano era de R$ 481 mil.

Parece que o que resta para financiamento e fomentos das artes e cultura é 
pouco, pelo menos para um ministério que pretendia forte institucionalização 
de políticas culturais. E, ainda, se têm os problemas dos RPs, como vimos, que 
impactam fortemente na gestão financeira e, no novo quadro de ajustes fiscais, 
podem significar mais um elemento complicador para manutenção de níveis de 
recursos para atividades finalísticas. O fato de a Condecine ser vinculada ao FSA 
e ao audiovisual, recursos, de certa forma, “garantidos”, também pode implicar 
minimização de recursos de outras políticas. Os riscos atuais de descontinuidades 
das políticas culturais são muito evidentes.
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APÊNDICE

GRÁFICO A.1
Composição dos dispêndios do orçamento do Sistema Federal de Cultura (1995-2015)
(Em %)
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Elaboração dos autores.
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GRÁFICO A.2
Evolução dos dispêndios do orçamento do Sistema Federal de Cultura (1995-2015)
(Em R$)
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ANEXO

TABELA A.1
Condecine – valores arrecadados (2006-2015)
(Em R$)¹

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Condecine Títulos 27.138.005 30.770.445 35.254.845 34.559.728 38.192.286 42.467.545 64.576.515 84.156.782 74.862.191 81.742.376

Condecine Remessa 422.031 237.745 529.457 750.764 1.462.517 1.231.283 5.088.092 10.949.725 7.386.676 9.658.600

Condecine Teles - - - - - - 655.667.563 711.561.365 702.263.960 759.960.486

Total 27.560.036 31.008.189 35.784.302 35.310.491 39.654.803 43.698.828 725.332.169 806.667.873 784.512.827 851.361.462

Fonte: Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual. Disponível em: <https://goo.gl/9PMasN>.
Nota: ¹ Valores correntes.
Obs.: 1.  A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine) é estabelecida na Medida Provisória 

no 2.228-1/2001 em três modalidades, com diferentes fatos geradores: Condecine Título (incisos I e II do art. 33), Condecine 
Remessa (§2o do art. 33) e Condecine Teles (inciso III do art. 33).

2. Valores líquidos com o abatimento de 20% da Desvinculação das Receitas da União (DRU).

TABELA A.2
FSA:¹ Condecine, FSA (Condecine+taxa e multas+Fistel) e FNC² – valores executados 
(2007-2015) 

Fonte/Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Contr.Desenv.Ind.
Cin.Nac.

28.062.653 29.653.305 47.218.902 42.192.776 57.444.617 363.498.724 489.279.182 471.367.493 532.923.000

FSA (Condecine + 
taxas e multas + 
Fistel)

28.062.653 33.874.350 48.030.952 43.787.144 60.414.613 434.904.259 522.933.965 519.489.097 551.016.646

Fundo Nacional de 
Cultura

238.854.453 439.449.880 628.471.295 646.476.216 541.091.218 702.315.602 704.086.587 689.240.282 637.581.197

MinC 1.353.817.301 1.498.094.726 1.773.747.539 2.058.165.571 2.082.908.116 2.347.414.331 2.566.618.689 2.115.551.487 1.921.558.979

Fonte: Siafi/STN.
Elaboração dos autores.
Notas: ¹  Fundo Setorial do Audiovisual.

² Fundo Nacional de Cultura.
Obs.: Valores deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 2015.
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NOTAS METODOLÓGICAS

As informações sobre equipamentos culturais (tabelas 8.1, 8.2a, 8.2b, 8.2c, 8.2d, 
8.2e e 8.2f ) são provenientes da Pesquisa de Informações Municipais realizada 
pelo IBGE em todos os municípios do Brasil. Para efeito das tabulações, o Distrito 
Federal foi considerado como um municí pio. Os conceitos utilizados na pesquisa 
são apresentados a seguir.

Bibliotecas públicas: são todas aquelas abertas à frequência do público em 
geral, sejam elas mantidas por instituições governamentais ou não.

Cinemas: estabelecimentos cuja finalidade é a projeção de filmes.

Geradoras de TV: são aquelas que geram programação televisiva.

Livrarias: estabelecimentos que comercializam livros e outros produtos cul-
turais, escolares, paraescolares, e eventualmente artigos de papelaria e informática.

Museus: instituições permanentes, sem finalidade lucrativa, a serviço da 
socie dade e de seu desenvolvimento, abertas ao público, voltadas à pesquisa 
dos testemunhos materiais do homem e do seu entorno, que os adquirem, 
conservam, comunicam e, notadamente, expõem, visando estudos, educação 
e lazer.

Provedores de internet: empresas prestadoras de serviço de acesso à internet.

Redes sintonizadas: redes de emissoras de televisão cuja imagem é captada 
no município.

Teatros ou casas de espetáculos: estabelecimentos cuja finalidade é a apresenta ção 
de arte dramática, música, dança etc.

Videolocadoras: estabelecimentos que oferecem o serviço de aluguel de fitas 
de vídeo.

As informações relativas aos conselhos municipais (tabelas 8.3a, 8.3b, 8.3c, 
8.3d e 8.3e) estão disponíveis apenas para os anos de 2001, 2005, 2006, 2009 
e 2012, sendo que algumas variáveis sofreram pequenas alterações na forma de 
divulgação no período. Por este motivo, as tabelas são distintas para cada ano, as 
quais, embora tragam diferenças em termos de apresentação, permitem razoável 
comparação sobre o funcionamento desses conselhos.

A tabela 8.4, que contém a proporção de pessoas residentes em domicílios 
particu lares permanentes por existência de alguns bens duráveis e acesso à internet, 
foi gerada a partir dos microdados da PNAD/IBGE.
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TABELAS14

8.1     Proporção de municípios por número de estabelecimentos culturais, segundo tamanho 
populacional dos municípios - Brasil - 1999, 2001, 2005, 2006, 2009 e 2012

8.2a     Proporção de municípios por existência de estabelecimentos de comércio, 
serviços e lazer, segundo  tamanho populacional dos municípios - Brasil e 
grandes regiões – 1999

8.2b  Proporção de municípios por existência de estabelecimentos de comércio, 
serviços e lazer, segundo tamanho populacional dos municípios - Brasil e 
grandes regiões – 2001

8.2c    Proporção de municípios por existência de estabelecimentos de comércio, 
serviços e lazer, segundo tamanho populacional dos municípios - Brasil e 
grandes regiões – 2005

8.2d  Proporção de municípios por existência de estabelecimentos de comércio, serviços e 
lazer, segundo tamanho populacional dos municípios - Brasil e grandes regiões – 2006

8.2e   Proporção de municípios por existência de estabelecimentos de comércio, serviços e 
lazer, segundo tamanho populacional dos municípios - Brasil e grandes regiões – 2009

8.2f    Proporção de municípios por existência de estabelecimentos de comércio, 
serviços e lazer, segundo  tamanho populacional dos municípios - Brasil e 
grandes regiões – 2012

8.3a     Proporção de municípios por existência e características dos Conselhos 
Municipais de Cultura segundo tamanho populacional dos municípios - 
Brasil e Grandes Regiões – 2001

8.3b  Proporção de municípios por existência e características dos Conselhos 
Municipais de Cultura segundo tamanho populacional  dos municípios - 
Brasil e Grandes Regiões – 2005

8.3c    Proporção de municípios por existência e características dos Conselhos 
Municipais de Cultura segundo tamanho populacional dos municípios - 
Brasil e Grandes Regiões – 2006 

8.3d  Proporção de municípios por existência e características dos Conselhos 
Municipais de Cultura segundo tamanho populacional   dos municípios - 
Brasil e Grandes Regiões – 2009

8.3e    Proporção de municípios por existência e características dos Conselhos 
Municipais de Cultura segundo tamanho populacional  dos municípios - 
Brasil e Grandes Regiões – 2012

14.  Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31656&Itemid=9>.



8.4  Proporção de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes por 
existência de alguns bens duráveis e acesso à internet, segundo raça ou cor - 
Brasil e Grandes Regiões - 1992 a 2013



CAPÍTULO 6

TRABALHO E RENDA

1 APRESENTAÇÃO

A retomada do crescimento da economia brasileira não aconteceu no ano de 2016, 
que ficou marcado por queda no nível de atividade e inflação elevada. Os dados 
disponíveis mostram que, em 2016, o produto interno bruto (PIB) sofreu queda de 
3,6% na comparação com 2015, demonstrando ser esta recessão a mais profunda 
e prolongada da história da economia brasileira.1 No que concerne à inflação, o 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta de 6,4% em 2016. 
Apesar de situar-se abaixo do limite superior da meta de inflação, esse aumento 
nos preços pode ser considerado alto, se atentarmos para o quadro recessivo no 
nível de atividade.

O enfraquecimento da atividade econômica em 2016 ditou o comportamento 
do mercado de trabalho, que registrou uma piora sensível em alguns de seus 
principais indicadores, com destaque para um aumento pronunciado da taxa de 
desemprego, ocasionado basicamente pela queda na população ocupada. No que 
diz respeito ao aumento da informalidade e à redução dos rendimentos reais do 
trabalhador, fatores que geram uma maior precariedade no mercado de trabalho, 
o cenário para o ano de 2016 é um pouco mais promissor, na medida em que há 
uma desaceleração nessas tendências. A seção 2 deste capítulo discute a evolução 
destes e de outros importantes indicadores do mercado de trabalho ao longo dos 
últimos anos e faz uma análise da conjuntura do mercado de trabalho brasileiro, 
com foco no ano de 2016. 

A seção 3 discute as principais políticas do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) e aponta as tendências de financiamento de políticas, bem como o desem-
penho recente dos programas de seguro-desemprego, de abono salarial e de inter-
mediação de mão de obra. Evidencia-se que o resultado do orçamento do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o ano de 2015 foi deficitário, em relação a 
2014, e que esse deficit do fundo foi ocasionado por uma queda em suas receitas 
superior à diminuição nas despesas. Neste contexto, o FAT ficou sem recursos 
para programação de geração de emprego e renda por meio de depósitos especiais, 
situação que se agrava diante da aprovação da prorrogação da Desvinculação de 

1. Ver Ipea (2016). 
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Receitas da União (DRU), ocorrida em 24 de agosto de 2016. No entanto, como 
o Fundo é o financiador de programas obrigatórios, há uma compensação, na 
medida em que repasses do Tesouro comumente são realizados para que os direitos 
constitucionais de tais programas sejam cumpridos. Ainda na seção 3, mostra-se 
que os gastos com o pagamento dos programas do Seguro-Desemprego e do Abono 
Salarial sofreram queda no ano de 2015 em relação a 2014, e que o número de 
segurados do programa Seguro-Desemprego (modalidades formal e seguro-defeso) 
também se reduziu, sendo a primeira variação negativa no montante de segurados 
desde o ano de 2004 (no caso da modalidade formal). Por fim, a seção 3 mostra 
que o desempenho do Sistema Nacional de Emprego (Sine) na coordenação dos 
serviços de intermediação de mão de obra está deixando a desejar nos últimos 
anos. Com o objetivo de reestruturação do Sine e de melhora nos indicadores de 
desempenho, o Congresso Nacional lançou o projeto de Lei (PL) no 5.278/2016, 
que também é analisado na seção 3. 

A quarta e última seção deste capítulo é dedicada a algumas considerações finais. 
Tal seção faz um diagnóstico dos efeitos adversos nas condições de financiamento 
das políticas ativas e passivas de proteção ao trabalhador (em particular, do FAT) 
gerados pela forte retração da atividade econômica de 2016, entre outros fatores, 
tais como o ajuste fiscal e o aumento da pressão política.

2 CONJUNTURA DO MERCADO DE TRABALHO (2013 A 2016)2

O mercado de trabalho brasileiro vem enfrentando, ao longo dos últimos dois 
anos, um período de forte deterioração, combinando sucessivas retrações nos níveis 
de ocupação e de renda, além de elevação do desemprego. O gráfico 1 mostra a 
evolução da taxa de desemprego para os anos de 2012 a 2016. Chama a atenção o 
alto nível registrado para esse indicador no ano de 2016, que alcançou preocupantes 
números de dois dígitos. O valor médio das taxas de desemprego trimestrais em 
2016 foi de 11,51%, enquanto em 2015 foi de 8,52%. A taxa de desemprego quase 
dobrou em um intervalo de dois anos, saindo de 6,50%, no quarto trimestre de 
2014, para 12,03%, no quarto trimestre de 2016. Vale destacar o salto dado pelo 
desemprego no primeiro trimestre de 2016, em que foi verificada a maior variação 
de sua taxa, passando de 8,96%, no quarto trimestre de 2015, para 10,90%, no 
primeiro trimestre de 2016, o que significou um aumento de 2 pontos percentuais 
(p.p.). Ou seja, o primeiro trimestre de 2016 foi responsável por mais de um terço 
do aumento registrado no intervalo de dois anos, mencionado anteriormente. 

2. Grande parte desta seção aproveita o conteúdo de Brasil e Ipea (2017).
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GRÁFICO 1
Taxa de desocupação 
(Em %)
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Fonte: Pnad Contínua/IBGE. 
Elaboração: Ipea.

O gráfico 2 ilustra a evolução da taxa de participação (ou taxa de atividade) 
ao longo dos anos de 2013 a 2016.3 É possível notar que, em 2016, essa taxa oscila 
em torno de 61,4%, que vem a ser tanto o valor médio desse último ano quanto 
o valor registrado nos últimos trimestres de 2015 e de 2016. A média da taxa 
de atividade no ano de 2016 aumentou levemente em relação a 2015 (61,3%), 
registrando uma variação de 0,1 p.p.

Ao se analisar a ocupação nos últimos anos, verifica-se que em 2016 se 
registrou uma média de 90,4 milhões de pessoas ocupadas, enquanto em 2015 
esta média foi de 92,1 milhões. Esse valor agregado apresentou uma variação de 
-1,91%, o que representa uma queda de 1,8 milhão de postos de trabalho. Dada a 
trajetória relativamente estável da taxa de participação, pode-se dizer que o aumento 
registrado para o desemprego em 2016 deveu-se a uma queda na demanda por 
trabalho, refletida na trajetória do nível de ocupação.4 A evolução da população 
ocupada nos últimos anos pode ser conferida no gráfico 3. Tal como em relação ao 
desemprego, a evolução no primeiro trimestre de 2016 responde por uma parcela 
significativa da queda na população ocupada.

3. Taxa de participação (ou taxa de atividade) é o percentual de pessoas acima de 14 anos na força de trabalho na 
semana de referência da pesquisa em relação às pessoas em idade de trabalhar.
4. Vale lembrar que a força de trabalho em uma economia é composta pelo número de pessoas ocupadas mais o 
número de desempregados.
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GRÁFICO 2
Taxa de atividade 
(Em %)
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Fonte: Pnad Contínua/IBGE.
Elaboração: Ipea.

GRÁFICO 3
Número de ocupados 
(Em milhares)
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Por sua vez, a taxa de ocupação, medida pela proporção de ocupados em relação 
à população em idade de trabalhar (às vezes designada por população em idade 
ativa – PIA), registrou uma queda de 1,7 p.p. nesse mesmo período, passando de 
56,1% em 2015 para um valor médio de 54,3% no mesmo período de 2016. Logo, 
como mencionado anteriormente, podemos afirmar que o aumento registrado para 
o desemprego em 2016 se deve a uma trajetória muito preocupante na geração de 
postos de trabalho (ocupação).

A análise sobre a dinâmica da população ocupada pode ser enriquecida com 
os dados de fluxos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
do MTE.5 O gráfico 4 mostra o número de admissões, de desligamentos e o saldo 
agregado do emprego, por trimestre, para os anos de 2012 a 2016. Nele, podemos 
notar que, durante o ano de 2016, o número de desligamentos ultrapassou o de 
admissões, mantendo o saldo do emprego negativo, tal como observado em 2015. 
Para se ter uma ideia, houve uma contração de aproximadamente 3 milhões de 
postos formais no acumulado de 2015 e 2016. Em 2015, houve destruição de 
1,625 milhão de postos de trabalho formal, número bem próximo ao que havia 
sido gerado nos três anos anteriores. O ano de 2016 seguiu a trajetória negativa, 
com a destruição de 1,371 milhão de empregos. A evolução das admissões em 
2016 trouxe um fato alentador. Se, em 2015, houve uma tendência de queda nas 
admissões, o mesmo não pode ser dito no tocante a 2016. Para ilustrar esse ponto, 
vale destacar que as admissões diminuíram em cerca de 1,2 milhão entre o último 
trimestre de 2014 (4,5 milhões) e o quarto trimestre de 2015 (3,3 milhões). Já a 
comparação dos últimos trimestres de 2015 e 2016 mostra uma diminuição de 
cerca de 255 mil admissões.

5. É importante frisar que há diferenças de cobertura entre a Pnad-Contínua e o Caged. A cobertura do Caged restringe-se 
aos trabalhadores empregados em vínculos formais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Além disso, 
os dados do Caged fornecem o saldo mensal entre admissões e desligamentos dos empregados formais, o que equivale 
à variação absoluta no número de ocupados.
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GRÁFICO 4
Saldo trimestral de admissões e desligamentos do emprego formal
(Em milhões)
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Fonte: Caged/MTE.
Elaboração: Ipea.

O contraste entre os resultados dos grupos dos trabalhadores protegidos (com 
carteira e militares ou funcionários públicos) dos empregadores e os resultados do 
grupo dos empregados sem carteira junto com os trabalhadores por conta própria 
e não remunerados pode moldar a evolução do grau de informalidade.6 O gráfico 
5 permite dizer que o nível de informalidade médio da população ocupada no 
ano de 2016 ficou em 45,4%, o que representa um crescimento de 0,6 p.p. em 
relação a 2015. Vale destacar que a tendência de aumento de informalidade desde 
a segunda metade de 2014 não se manteve em 2016.

6. Nesse caso, o grau de informalidade (ou taxa de informalidade), portanto, é definido como a relação entre os 
empregados sem carteira, trabalhadores por conta própria e não remunerados e o total de ocupados.
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GRÁFICO 5
Evolução do grau de informalidade, incluindo-se todos os trabalhadores por conta própria
(Em %)
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Fonte: Pnad Contínua/IBGE.
Elaboração: Ipea.

O grau de informalidade pode ser definido de uma forma alternativa. Neste 
caso, para um trabalhador por conta própria ser considerado informal, é necessário 
que este trabalhador também reporte não ter contribuído para a Previdência.7 
De acordo com este critério, não há um crescimento da informalidade quando 
comparamos a média de 2015 com a média de 2016, e sim uma pequena queda 
de 0,2 p.p.

7. Esta definição vem se consolidando como a mais usada entre analistas do mercado de trabalho.
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GRÁFICO 6
Evolução do grau de informalidade, incluindo-se trabalhadores por conta 
própria contribuintes
(Em %)
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Fonte: Pnad Contínua/IBGE.
Elaboração: Ipea.

GRÁFICO 7
Rendimento médio real habitual no trabalho principal
(Em R$ de dezembro de 2015)
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Fonte: Pnad Contínua/IBGE. 
Elaboração: Ipea.
Obs.: Rendimento nominal corrigido pelo IPCA-15.
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O rendimento médio real habitualmente recebido registrou uma perda 
média de 2,5% na comparação com o valor médio do ano de 2015.8 No gráfico 
7, é possível notar que havia uma clara trajetória de declínio do rendimento 
do trabalho em 2015, que parece ter se revertido a partir do segundo trimestre 
de 2016. Ainda assim, o rendimento real fecha o quarto trimestre de 2016 em 
um valor ligeiramente abaixo daquele registrado no quarto trimestre de 2015  
(R$ 1.985,24 contra R$ 1.992,32, respectivamente).

A expressiva queda na taxa de ocupação reflete-se na massa salarial. O gráfico 8 
mostra a evolução desse indicador nos últimos anos. A comparação do valor médio 
da massa salarial em 2015 com o valor médio de 2016 revela uma queda de 3,7%. 
No entanto, é possível notar que a recuperação no rendimento do trabalho a partir 
do segundo trimestre de 2016 influencia também a massa salarial, atenuando a 
tendência de queda presente desde 2015.

GRÁFICO 8
Massa salarial
(Base: 4o trimestre de 2016 = 100)
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Fonte: Pnad Contínua/IBGE. 
Elaboração: Ipea.
Obs.: Rendimento nominal corrigido pelo IPCA-15.

8. Neste contexto, vale registar o desempenho das negociações coletivas por reajustes salariais em 2016, ano em 
que o percentual de reajustes acima da inflação atingiu o menor patamar desde que o Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) deu início à divulgação da série dos balanços anuais dos reajustes 
salariais. A proporção de reajustes acima da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2016 é 
somente comparável à observada em 2003: ambas próximas a 19% (Dieese, 2017).
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O diagnóstico da evolução recente do mercado de trabalho no ano de 2016 
mostra um quadro preocupante no que diz respeito aos indicadores de ocupação 
e de desemprego. A taxa de desemprego registrou um crescimento expressivo em 
2016, sendo decorrente de uma contração da população ocupada. A informalidade 
e o rendimento do trabalho, por seu turno, apontam para uma evolução um pouco 
menos preocupante. Se, por um lado, os rendimentos do trabalho em 2016 ainda se 
mostravam em patamares inferiores aos de 2015, por outro, mostram uma reversão na 
tendência de queda a partir do segundo trimestre de 2016. A informalidade registra 
valores em 2016 ainda mais próximos daqueles registrados para 2015, bem como a 
ausência de uma tendência de aumento ao longo de 2016. Para esses indicadores, parece 
ao menos haver indícios de que o processo de deterioração esteja perdendo fôlego.

3 ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA E DOS PROGRAMAS

3.1  Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e Execução Orçamentária do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Na tabela 1, pode-se observar que o resultado nominal do FAT9 em 2015, em 
valores atualizados,10 foi deficitário em um montante de cerca de R$ 572,2 milhões, 
revertendo o superavit observado em 2014. As receitas do FAT caíram 16% em 
termos reais em 2015. Por sua vez, os gastos com as obrigações do fundo tiveram, 
após muitos anos, a primeira queda, que chegou a 14,2%. Assim, o deficit, em termos 
gerais, foi causado por uma queda das receitas superior à diminuição das despesas.

Dentro dos itens de receitas, houve uma queda de 11,8% nas receitas primárias 
(revertendo o aumento verificado em 2014) e uma estabilidade nas receitas financeiras. 
No caso das receitas primárias, é importante perceber o papel da crise econômica na 
queda da arrecadação, o que se somou às desonerações do Programa de Integração 
Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) 
concedidas nos últimos anos. A estimativa da perda gerada por tais desonerações foi 
de R$ 14,1 bilhões em 2015 (Brasil, 2015), um valor R$ 400 milhões superior, em 
termos reais, ao verificado em 2014.11 Um ponto talvez mais fundamental foi a queda 
real de 69% dos repasses do Tesouro Nacional, revertendo a grande variação positiva 
do ano anterior. Desta vez, o montante repassado pelo Tesouro, diferentemente do 
que ocorreu em 2014, não foi suficiente para cobrir o deficit nominal do FAT. 

9. O resultado nominal do FAT é definido pela diferença entre o total das receitas do FAT (que incluem aquelas advindas 
da arrecadação do Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep 
–, as receitas financeiras e outras entradas de recursos) e o montante da soma das despesas correntes do fundo – que 
incluem os gastos obrigatórios com o seguro-desemprego e o abono salarial, mais aqueles com os programas de qualificação 
profissional e de intermediação de mão de obra – com o valor dos repasses do FAT ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), no âmbito do determinado pelo art. 239 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).
10. Nesta seção, o deflator utilizado para calcular os valores reais foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 
Amplo (IPCA).
11. Essa maior perda monetária gerada pelas desonerações ocorre mesmo num cenário no qual elas estão sendo revistas 
para vários setores. Ver Ipea (2015a).
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Pelo lado das obrigações, a diminuição dos gastos do FAT adveio basicamente 
de uma forte queda real (de 42%) nos gastos com o abono salarial, causada pela 
mudança do cronograma do pagamento desse benefício, o que será melhor explicado 
na próxima seção. Quanto ao seguro-desemprego, verificou-se em 2015 uma rara 
queda real nos dispêndios com o programa, que alcançou uma significativa taxa 
de 4,4%. Em grande parte, esse resultado já representa um impacto da Lei no 
13.134, de 16 de junho de 2015, o que será mais bem analisado na subseção 3.2 
deste capítulo. Houve também uma queda dos repasses para o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no âmbito do FAT Constitucional, 
como consequência da menor arrecadação do FAT. Como foi discutido em números 
anteriores deste periódico, os programas responsáveis pelo seguro-desemprego e 
pelo abono foram modificados, com vista à redução dos gastos.

TABELA 1
Entradas e saídas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (2013-2015) 
(Em R$ milhões)

Orçamento do FAT 2013 2014 2015

Receitas  

1. Receita primária (PIS-Pasep) 46.793,63 47.708,19 42.104,24

2. Receitas financeiras 9.761,91 14.050,37 14.044,13

3. Outras receitas 6.255,53 15.834,70 9.019,61

3.1 Transferência de receitas ordinárias do Tesouro 5.375,87 13.181,18 4.061,96

3.2 Outras 879,66 2.653,52 4.957,66

Total das entradas (A = 1 + 2 + 3) 62.811,07 77.593,26 65.167,99

Obrigações  

1. Despesas constitucionais 54.996,90 57.482,52 48.317,20

1.1 Seguro-desemprego 37.569,40 39.793,55 38.054,50

1.2 Abono salarial 17.262,88 17.571,35 10.125,70

1.3 Apoio operacional 164,61 117,62 137,00

3. Outras despesas 420,36 457,33 369,79

3.1 Intermediação de mão de obra (Sine) 137,98 153,49 68,49

3.2 Qualificação profissional 7,79 0,55 0,00

3.3 Outras despesas 274,59 303,29 301,30

3. Despesas de capital  

3.1 Empréstimos ao BNDES: (2) 19.914,25 18.711,31 17.053,12

Total das obrigações (B = 1 + 2 + 3) 75.331,51 76.651,17 65.740,11

Resultado nominal (A - B) -12.520,44 942,10 -572,12

Fontes: CGFAT/MTE e Siafi/Sidor. 
Elaboração: Disoc/Ipea.
Obs.: Valores deflacionados pelo IPCA de 2015.
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Ainda na tabela 1, chama a atenção a não execução de recursos no Programa 
de Qualificação Profissional (PNQ) no ano de 2015. Isto ocorreu por três motivos: 
i) passivo de prestações de contas de exercícios anteriores que estavam em análise 
pelo ministério, em atendimento aos órgãos de controle; ii) parte da qualificação 
foi realizada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); e iii) entidades não foram 
habilitadas para celebrar convênios. Todavia, em termos gerais, o quadro em que 
a centralidade da educação profissional está no MEC se mantém.

No atual cenário, não houve condições para o FAT deslocar mais recursos 
para programas de geração de emprego e renda por meio de depósitos especiais. 
No exercício de 2015, o montante empenhado foi de R$ 3,6 bilhões, e o montante 
executado, de R$ 3,2 bilhões. Para 2016, foi aprovado a Programação Anual de 
Aplicação de Depósitos Especiais (PDE) do FAT, com a distribuição a seguir.

• FAT Fomentar – micro e pequenas empresas (executado pelo BNDES): 
R$ 1,6 bilhão;

• FAT-Programa de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO, executado 
pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal – CEF): R$ 150 
milhões; 

• FAT- Inovacred – micro e pequenas empresas (executado pela Financiadora 
de Estudos e Projetos – Finep): R$ 100 milhões; 

• Programa de Geração de Renda (Proger) Urbano Investimento (Banco 
do Brasil): R$ 1 bilhão; 

• Proger Urbano Exportação: R$ 50 milhões; 

• Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ) 
Investimento: R$ 600 milhões; e 

• FAT Taxista (Banco do Brasil): R$ 200 milhões. A prioridade nesta 
distribuição de recursos foram as linhas de crédito destinadas a micro e 
pequenos empreendedores, com uma perda de espaço do BNDES no 
montante de depósitos especiais recebidos.

A restrição de recursos para o FAT investir em geração de emprego e renda 
– ou mesmo estender o alcance de programas obrigatórios, como o Programa do 
Seguro-Desemprego e o programa do Abono Salarial –, deve se agravar com a 
aprovação da prorrogação da DRU, desta feita com um aumento da alíquota de 
20% para 30%.12 Como se tem verificado em sucessivas edições deste periódico, 
as perdas da arrecadação do FAT para a DRU acabam retornando em parte 

12.  A Proposta de Emenda à Constituição para prorrogação da DRU (PEC no 31/2016) foi aprovada em 24 de agosto de 2016.
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para o fundo, uma vez que repasses do Tesouro são necessários para que os 
direitos constitucionais do seguro-desemprego e do abono salarial sejam pagos.  
Desta vez, num cenário de crise econômica e de ajuste fiscal, o governo decidiu 
fazer modificações no seguro e no abono, com a motivação primária de reduzir 
gastos, mas também buscando melhorá-los. 

3.2 Programas de garantia de renda: seguro-desemprego e abono salarial

Em 2015, foram gastos cerca de R$ 38 bilhões com o pagamento dos benefícios do 
Programa do Seguro-Desemprego em todas as suas modalidades – um montante cerca 
de 4,4% inferior, em termos reais, ao resultado de 2014. Por sua vez, o número de 
segurados atendidos pelo programa em todas as suas modalidades passou de cerca 
de 9,4 milhões em 2014 para 8,5 milhões em 2015,13 verificando-se a primeira 
variação negativa neste montante desde 2004.

Essa queda foi impulsionada pela variação negativa do número de segurados 
do seguro-desemprego formal e do seguro-defeso. No primeiro caso, passou-se 
de 8,5 milhões de segurados em 2014 para 7,7 milhões em 2015, enquanto no 
segundo houve uma redução de 879 mil segurados em 2014 para 752 mil em 
2015 – a primeira queda verificada na história do programa. Por sua vez, duas 
modalidades pequenas dentro do programa, o seguro dos empregados domésticos e 
a bolsa-qualificação, repetindo o que ocorrera em 2014, cresceram muito fortemente 
em 2015. No primeiro caso, o número de segurados aumentou 62%, passando de 
quase 18 mil segurados para 29 mil; no segundo, o número de segurados passou 
de cerca de 19 mil em 2014 para mais de 32 mil em 2015. 

Quanto aos fatores que influenciaram a diminuição do número de segurados 
da modalidade formal, é preciso primeiro notar os prováveis efeitos da Lei no 
13.134/2015. Apenas para recordar, essa lei, em termos gerais, diferenciou as 
condições de acesso ao benefício entre a primeira, a segunda e a terceira solicitação, 
trazendo como consequência a elevação do tempo necessário de trabalho no setor 
formal para se ter acesso ao benefício. Chama muito a atenção a significativa 
redução da taxa de cobertura do seguro-desemprego formal entre os demitidos 
sem justa causa, de 76,4% em 2014 para 69,3% em 2015, num ano de crise 
econômica – mesmo considerando-se que o número de demitidos sem justa causa 
diminuiu 2,9%. A barreira maior de acesso ao seguro, imposta pela lei supracitada, 
provavelmente contribuiu para isso. Em 2016, no período de janeiro a setembro, 
a taxa de cobertura do seguro se alterou pouco em relação a 2015, caindo para 
68,5%, enquanto o número de segurados caiu 8,8% em relação ao mesmo período 
do ano anterior. 

13. Todos os dados físicos do seguro-desemprego citados nesta seção foram extraídos em novembro de 2016. Por seu 
turno, os dados financeiros citados usaram como fonte os relatórios financeiros do FAT.



308 Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 25 | 2018

Quando se olha para variáveis do mercado de trabalho formal, pode-se perceber 
que, para 2015, consolidou-se o quadro descrito na última edição deste periódico, 
isto é, a rotatividade está deixando de ser um fator de aumento do número de 
segurados. Isto porque, embora o emprego formal esteja caindo, pode-se ver, de 
acordo com o Caged, que o número de desligados diminuiu 9,9% em 2015, contra 
uma queda de 18,4% nas admissões, o que demonstra que o mercado formal 
se retraiu sobretudo devido a um movimento de diminuição das contratações.  
No mesmo ano, o número de demitidos sem justa causa também teve uma queda, 
no caso de 2,9%. Em 2016, no período de janeiro a setembro, essa dinâmica se 
manteve, mas com uma diferença bem menor entre a queda das admissões (18%) 
e a queda nos desligamentos (17,2%), quando se compara com o mesmo período 
do ano anterior. Neste mesmo período, o número de demitidos sem justa causa 
caiu 10,8%. Esse movimento de queda dos desligamentos em geral, e dos desliga-
mentos sem justa causa em particular, também contribui para não se dar impulso 
ao aumento do número de segurados, mesmo num período de crise econômica.

Tendo em vista o atual cenário de crise econômica, a bancada dos trabalha-
dores propôs uma resolução ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat), com o objetivo de conceder duas parcelas adicionais do 
seguro-desemprego para grupos específicos de trabalhadores.14 Isso é permitido e 
já foi feito em outros momentos de crise, com base na Lei no 7.998/1990, segundo 
a qual o Codefat, na tomada dessa decisão, deve observar a evolução geográfica e 
setorial das taxas de desemprego no país e o tempo médio de desemprego de grupos 
específicos de trabalhadores. A regulamentação do critério de escolha dos grupos 
de segurados que serão beneficiados pelas parcelas adicionais do seguro é dada pela 
Resolução do Codefat no 592, de 11 de fevereiro de 2009. Mas, desta vez, diante 
da determinação em se fazer o ajuste fiscal, a concessão de parcelas adicionais do 
seguro foi rejeitada pelo Codefat, com votos contrários das bancadas do governo 
e dos empregadores. Isso, mesmo considerando-se que o tempo médio de procura 
por emprego, de acordo com a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), está se 
elevando nas regiões metropolitanas abrangidas por essa pesquisa.

O número de segurados na modalidade pescador artesanal, ou seguro defeso, 
como visto antes, teve uma queda significativa, passando de 879 mil segurados em 
2014 para 752 mil em 2015 (uma variação negativa de 14,4%). No que concerne ao 
comparativo do período de janeiro a setembro de 2016 com o mesmo período do 
ano anterior, a queda foi de 60,2%. O valor pago do benefício para os pescadores 
em 2015 foi de R$ 2,5 bilhões, o que representou um aumento real de 2,6% em 
relação ao ano anterior. 

14. Ver ata da 138a reunião ordinária do Codefat, ocorrida em 26 de outubro de 2016.
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O seguro-defeso, assim como a modalidade formal, também sofreu mudanças 
nas suas normas com a Lei no 13.134/2015. As mais importantes, em resumo, foram: 
i) a determinação de que o benefício deixasse de ser oferecido aos trabalhadores 
envolvidos em atividades de apoio à pesca; ii) o número de parcelas pagas do 
benefício deixou de ser totalmente definido pelo período de defeso (restrição da 
pesca), passando a ter um limite máximo de cinco; iii) o acúmulo de benefícios 
relacionados a diferentes espécies de peixes (diferentes defesos) foi extinto, passando 
o benefício a se referir apenas a uma espécie de peixe; o acúmulo do benefício 
com os dos programas de transferência de renda também deixou de existir; e iv) a 
gestão do seguro defeso deixou de ser uma incumbência do MTE (com o auxílio 
do Ministério da Pesca na identificação dos trabalhadores com direito ao seguro), 
para ser desempenhada pelo Ministério da Fazenda, por meio do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). 

Já se esperava que as determinações constantes dos itens i), ii) e iii) supracitados 
tivessem um efeito de diminuição do número de segurados do seguro-defeso, tanto 
por terem restringido o público atendido quanto pelo provável efeito indireto de 
virem a reduzir as fraudes. Além disso, o esforço de melhoria do cadastro, bem 
como de recadastramento dos pescadores artesanais, continua em andamento. 
Contudo, a transferência da gestão do seguro-defeso para a Previdência, mais 
especificamente para o INSS, não funcionou, até o momento, da forma que se 
esperava.15 A rede de atendimento do instituto não tem a quantidade adequada 
de servidores para efetuar esse trabalho. Além disso, a CEF teve dificuldades 
operacionais e técnicas para efetuar o pagamento do benefício, fazendo com que 
se recorresse ao normativo da Resolução do Codefat no 657/2010, que permite o 
pagamento integral das parcelas subsequentes do benefício para cada mês, quando a 
data do defeso em curso terminar em fração igual ou superior a quinze dias. Outro 
óbice enfrentado pela CEF é que alguns municípios são de difícil acesso. Diante 
desse quadro, o Codefat aprovou a Resolução no 759, que, entre outras medidas, 
determinou a concessão mínima do prazo de dez dias para a CEF, após a emissão 
do lote do pagamento, proceder ao pagamento. Além disso, a resolução criou um 
cronograma de pagamento das parcelas ao segurado de acordo com o Número de 
Identificação Social (NIS).

No que se refere ao seguro-desemprego das trabalhadoras domésticas, como 
dito antes, o número de segurados mais que triplicou em 2015 em relação a 2014, 
passando de cerca de 18 mil para 29 mil. Este movimento progressivo tornou-se 
forte em 2016: o número de segurados total para o período de janeiro a setembro 
já está em quase 95 mil, mais que o triplo do total do ano anterior. O valor pago 
dos benefícios às trabalhadoras domésticas foi de quase R$ 53 milhões em 2015, 

15. Sobre essa questão, pode-se ver a ata da 135a reunião ordinária do Codefat.
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um número 52% superior, em termos reais, ao apurado em 2014, ao passo que, 
no período de janeiro a setembro de 2016, esse valor já aumentou para R$ 223 
milhões. Percebe-se aqui, portanto, que a dinâmica do valor gasto no pagamento 
dos beneficiários dessa modalidade de seguro foi dirigida primordialmente pela 
variação do número de segurados.

Essas trajetórias são fruto da implementação da Lei Complementar no 150, que 
teve a intenção de reduzir diferenças entre os direitos das trabalhadoras domésticas 
e os dos outros trabalhadores formais – embora as diferenças quanto aos critérios 
de concessão e de valor do benefício do seguro-desemprego tenham sido mantidas. 
Na prática, o que está acontecendo é um aumento do número de segurados dessa 
modalidade, dirigido, em primeiro lugar, pelas mudanças nos contratos de trabalho 
das trabalhadoras domésticas, que passaram a incorporar obrigatoriamente o 
recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), dando a essas 
trabalhadoras a garantia do direito ao seguro-desemprego;16 e, em segundo lugar, 
pela formalização dessas trabalhadoras. Dados de 2015,17 extraídos da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, mostraram que, dentro 
de um contexto de forte crise econômica, apesar de o setor de serviços domésticos 
ter apresentado um alto índice de desligamentos, registrou também uma variação 
positiva de 0,5% na ocupação. No entanto, o resultado mais representativo se 
verificou na variação líquida do emprego formal (já descontando os informais), 
em que a ocupação doméstica teve um índice positivo de 5,1%, que representou 
um dos melhores desempenhos entre os setores da economia que mais contribuem 
para a variação do emprego formal geral da economia. Além disso, tal resultado 
se situou num patamar acima da variação líquida do emprego formal verificada 
para o Brasil no período estudado, que foi de 0,9%. Esses números evidenciam 
um processo de formalização do emprego doméstico ocorrida nesse período, ao 
contrário do que se esperava. 

Por fim, quanto ao programa responsável pelo abono salarial, o gasto do 
FAT com o pagamento do benefício em 2015 foi de cerca de R$ 10,1 bilhões, o 
que representou uma queda real de 42,4% em relação a 2014. A razão essencial 
para esse resultado foi a mudança no cronograma do pagamento do abono para o 
exercício 2015-2016 determinada pela Resolução do Codefat no 748, de 2 de julho 
de 2015. Como visto na última edição deste periódico, embora historicamente o 
exercício de pagamento do abono se estenda do mês de julho de um ano ao mês 
de junho do ano seguinte, o cronograma de pagamento – feito normalmente pelo 
mês de nascimento do beneficiário – permitia que todos os abonos fossem buscados 

16. Anteriormente, nos contratos de trabalho das trabalhadoras domésticas, o recolhimento do FGTS era facultativo. 
Assim, o grupo de trabalhadoras cujos patrões não faziam o recolhimento ficavam sem acesso ao benefício, dentro da 
norma do seguro-desemprego criada para esse público.
17. Os dados a seguir foram extraídos de Amorim e Corseuil (2016). Os indicadores que serão mencionados têm sua 
metodologia de cálculo descrita neste boletim.
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pelos beneficiários entre julho e dezembro. A Resolução no 748/2015 mudou isso, 
ao determinar que uma parte dos beneficiários do exercício 2015-2016 só pudesse 
receber o benefício no período de janeiro a março de 2016. A intenção clara dessa 
medida foi contribuir para melhorar as contas do FAT no exercício de 2015, 
dado que o número de beneficiários do abono deverá variar pouco no exercício 
2015-2016 em relação aos anteriores. Essa mesma estratégia de cronograma de 
pagamento provavelmente será repetida para o exercício 2016-2017.

O abono salarial também foi afetado pela Lei no 13.134/2015, mas, diferen-
temente do que aconteceu em relação ao seguro-desemprego, os critérios de acesso 
não foram alterados, mas sim o valor do benefício. Esse valor era fixado em 1 salário 
mínimo (SM) para todos os beneficiários, mas a lei supramencionada determinou 
que ele passasse a ser calculado na proporção de um doze avos do valor do salário 
mínimo vigente na data do respectivo pagamento, multiplicado pelo número de 
meses trabalhados no ano correspondente, o que reduziu o valor do benefício para 
uma considerável parcela dos beneficiários. Um exercício feito pelo MTE18 para 
o exercício 2016-2017 estimou que cerca de 52% do universo de trabalhadores 
que ganharam até 2 SMs em média, ao longo de 2015 – universo de beneficiários 
do abono –, trabalharam menos de doze meses no referido ano e, por isso, vão 
receber um benefício inferior ao salário mínimo. O exercício estimou que, neste 
cenário, os gastos com o abono serão de R$ 13,9 bilhões, enquanto sem a Lei no 
13.134/2015 os gastos seriam de R$ 18,7 bilhões – isso significa que a lei vai gerar 
uma economia de 25,7% no referido exercício. 

É sabido que o benefício do abono salarial não chega a todos os trabalhadores 
que a ele têm direito. A taxa de cobertura dos abonos pagos, no universo de abonos 
identificados, saltou de 72% em 1994-1995 para ultrapassar a marca dos 90% no 
exercício 2001-2002, depois de um grande esforço do MTE na época. Mas, desde 
o exercício 2003-2004, ela manteve-se mais ou menos estagnada entre 93% e 96%. 
Por exemplo, no exercício de 2015-2016, a taxa de cobertura foi de 94,8%, o que 
significou que cerca de 1,2 milhão de pessoas não foram – ou não tiveram meios 
de – receber o benefício. 

Todavia, em 2016, o MTE empreendeu um novo esforço para fazer com 
que essa taxa de cobertura aumentasse. O Codefat aprovou as resoluções nos 771 e 
772, ambas em 31 de agosto de 2016, que prorrogaram o prazo de recebimento do 
benefício referente ao exercício 2015-2016 até dezembro de 2016, para quem não 
foi buscá-lo no prazo. A partir daí, o MTE efetuou várias atividades; eis algumas 
delas: i) ação junto às mídias sociais; ii) realização de mais de mil inserções na mídia;  
iii) disponibilização de consulta por CPF no sítio do MTE; iv) disponibilização da 

18. Esse exercício foi feito pela Coordenação do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial (CGSAP) e apresentado na 
138a reunião do Codefat, realizada em 26 de outubro de 2016.
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lista por nome e município no Portal FAT; v) disponibilização de lista por município 
no sítio do MTE, possibilitando a consulta nominal; vi) encaminhamento, pela 
CEF, de 39 mil mensagens de SMS; e vii) encaminhamento, pelo MTE, de e-mails 
para 700 mil trabalhadores. Até agosto de 2016, essas ações fizeram que quase 162 
mil pessoas recebessem o abono depois do prazo.

3.3 Programas que ofertam serviços: intermediação de mão de obra

Como já mencionado em edições anteriores da publicação Políticas Sociais: acom-
panhamento e análise, o sistema público de trabalho é estruturado em torno da 
figura do trabalhador desempregado, seja oferecendo transferências monetárias que 
lhe possibilitam sobreviver à situação de desemprego, seja ofertando serviços que 
permitam a esse trabalhador encontrar nova ocupação no mercado – em particular, 
uma nova ocupação assalariada e registrada.19

No que diz respeito aos serviços, destacam-se os de intermediação, que 
procuram mitigar o “desencontro” entre o trabalhador e a empresa, por conta da 
informação insuficiente que ambos têm sobre o mercado. Ou seja, o desemprego aí 
enfocado é o “friccional”, que tem relevância no ciclo de alta da economia, quando 
há muitas oportunidades de ocupação. No ciclo de baixa, esse tipo de desemprego 
não tem tanta relevância, estreitando o espaço para a intermediação.

Seja como for, mesmo em um ciclo de baixa da economia (muito forte e 
evidente desde meados de 2014 no Brasil), os serviços de intermediação, coordenados 
pelo Sine,20 envolvem uma quantidade expressiva de trabalhadores e empresas.  
Em 2015, ano mais recente para o qual há informações consolidadas, o Sine 
inscreveu 5,2 milhões de trabalhadores para intermediação, captou 1,8 milhão 
de vagas, encaminhou 4,9 milhões de trabalhadores para entrevistas, bem como 
conseguiu colocar 0,5 milhão de trabalhadores em novas ocupações (tabela 1).21

No entanto, mesmo lidando com quantidades expressivas de trabalhadores e 
empresas, os indicadores evidenciam que o desempenho do Sine, enquanto provedor 
de serviços de intermediação, deixa muito a desejar. A sua taxa de efetividade (razão 
entre o número de trabalhadores colocados e o número de trabalhadores inscritos) 
está limitada a 9,8%. A sua taxa de aproveitamento de vagas (razão entre o número 

19. Historicamente, o foco dos serviços de intermediação de trabalho no Brasil sempre foi o trabalho assalariado e 
registrado (emprego com carteira assinada).
20. O Sine possui uma estrutura colaborativa, descentralizada e federalizada, envolvendo diversos entes (estados, 
municípios etc.), mas é coordenado e gerido pelo governo federal – mais especificamente, pelo MTE). O Sine possui 
cerca de 2 mil postos públicos, espalhados por quase todo o território nacional, que são um ponto de articulação de 
todas as políticas laborais, sejam elas transferências ou serviços. Um panorama da estruturação (histórica e atual) do 
Sine pode ser encontrado em Lobo e Anze (2016).
21. Apresentam-se aqui apenas números e indicadores relativos aos anos de 2012 em diante. Isso porque tais anos 
são posteriores à implantação do sistema Mais Emprego, que reorganizou a estrutura e o funcionamento dos serviços 
públicos de intermediação (inclusive no que se refere aos dados gerados no âmbito de tais serviços). Sobre isso, ver 
Ipea (2015b; 2015c).
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de trabalhadores colocados e o número de vagas captadas) até cresce, mas situa-se 
em patamar reduzido (28,9%). Ademais, a sua taxa de admissão (razão entre o 
número de trabalhadores colocados e o número de trabalhadores admitidos) está 
restrita a 3,0% – o que aponta para o caráter quase “residual” da atuação do Sine 
dentro do mercado de trabalho assalariado (tabela 2).

TABELA 1
 Indicadores de desempenho físico do Sine (2012-2015)

 
Trabalhadores

inscritos
Vagas

captadas

Encaminha-
mento a

entrevistas

Trabalhadores
colocados

Trabalhadores
admitidos (Caged)

2012 8.230.073 3.078.900 5.951.825 726.050 20.432.039

2013 7.480.207 3.597.198 6.748.878 839.380 20.942.051

2014 6.232.828 2.715.636 5.836.673 694.371 20.661.059

2015 5.185.638 1.758.803 4.901.482 508.088 16.861.712

Fontes: Lobo e Anze (2016) e Caged/MTE (2016).
Elaboração dos autores.

TABELA 2 
Indicadores de desempenho físico do Sine (2012-2015)

  Taxa de efetividade1 Taxa de aproveitamento  
de vagas2 Taxa de admissão3

2012 8,8 23,6 3,6

2013 11,2 23,3 4,0

2014 11,1 25,6 3,4

2015 9,8 28,9 3,0

Fonte: Lobo e Anze (2016) e Caged/MTE (2016).
Elaboração dos autores.
Notas: ¹ Razão entre o número de trabalhadores colocados e o número de trabalhadores inscritos. 

² Razão entre o número de trabalhadores colocados e o número de vagas captadas. 
³ Razão entre o número de trabalhadores colocados e o número de trabalhadores admitidos (segundo o Caged/MTE).

Em alguma medida, esses indicadores de desempenho podem ser explicados 
pelos reduzidos recursos orçamentários (federais, estaduais e municipais) destinados 
ao Sine, e também efetivamente utilizados no sistema. A título de exemplo, os 
recursos federais previstos no orçamento (Lei Orçamentária Anual – LOA) se 
limitaram a R$ 120,5 milhões em 2015,22 sendo que pouco mais da metade foi 
realmente empenhada pelos gestores do sistema (56,8%, conforme a tabela 3).  
Na verdade, em todo o período mais recente, esses gestores não conseguiram 
empenhar a totalidade dos recursos orçados, que já se mostravam bastante reduzidos 
para dar conta dos trabalhadores e das empresas que utilizam o Sine.

22. Valores em reais nominais de 2015.



314 Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 25 | 2018

Uma das consequências dessa escassez de recursos (orçados ou empenhados), 
enfrentada pelo Sine, é a precária estruturação dos mais de 2 mil postos de atendimento 
que integram o sistema. Essa precariedade pode ser observada na diminuta proporção 
de postos que oferecem todos os principais atendimentos previstos – disponibilização 
de seguro-desemprego, de serviços de intermediação e de qualificação profissional 
(somente 19,8%, conforme a tabela 4). A ampla maioria dos postos oferece apenas 
dois tipos de atendimento (frequentemente, apenas um: o seguro-desemprego). 
Em certa medida, essa heterogeneidade da estrutura de postos do Sine, que está 
associada a uma falta de integração das políticas de trabalho, é um dos resultados 
da insuficiência de recursos (orçados ou empenhados), descrita anteriormente.

TABELA 3
Indicadores de desempenho financeiro do Sine (2012-2015)
(Em %)

  Proporção entre os valores orçamentários empenhados e os valores orçados 

2012 97,3

2013 59,4

2014 94,3

2015 56,8

Fonte: Lobo e Anze (2016).
Elaboração dos autores.

TABELA 4 
Indicadores dos serviços ofertados pelos postos de atendimentos do Sine (2015)
(Em %)

Serviços isoladamente considerados

Postos que oferecem SD 79,1

Postos que oferecem IMO  

 Captação de vagas 49,6

 Intermediação 47,0

Postos que oferece QP 26,6

Serviços conjuntamente considerados

 Três serviços 19,8

 Dois serviços  

 SD/QP 6,6

 SD/IMO 27,1

 IMO/QP 0,0

 Apenas um serviço

 SD 25,6

 IMO 3,8

 QP 0,2

Fonte: SPPE/MTE (2016).
Elaboração dos autores.
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Com o intuito de trazer soluções para essa situação, foi enviado ao Congresso 
Nacional o PL no 5.278/2016, que reestrutura o Sine como um todo. Um dos 
aspectos interessantes deste projeto é a concepção do sistema como um prestador de 
serviços perenes e continuados, ofertados de maneira colaborativa, descentralizada 
e federalizada, por entes como a União, os estados e os municípios.

Por estranho que pareça, do ponto de vista normativo, isso é uma novidade 
na área de trabalho (ainda que não o seja em outras áreas, como saúde e assistência 
social). Afinal, desde o início dos anos 1990, o Sine vem sempre operando como se 
fosse um prestador de serviços pontuais e descontínuos, por meio de “transferências 
voluntárias” entre entes federados, efetivadas mediante “convênios”.

Como deixam bastante claro Lobo e Anze (2016), esse modo de operação é 
inteiramente inadequado para os serviços prestados pelo Sine, e contribui decisiva-
mente para vários dos problemas antes mencionados – por exemplo, para o reduzido 
empenho de recursos financeiros que, no orçamento, já eram claramente insuficientes.

Como resumo, o PL no 5.278/2016 traz algumas soluções interessantes para os 
problemas enfrentados pelo Sine, que se traduzem nos indicadores de desempenho 
antes examinados. Entre essas soluções, um novo mecanismo de transferências 
de recursos (“fundo a fundo”, à semelhança do que ocorre nas áreas de saúde e 
assistência), que possa viabilizar uma forma realmente colaborativa, descentralizada 
e federalizada de gestão do sistema.

E, em tempos de restrição fiscal, vale acrescentar que esse projeto não propõe 
o aumento de recursos financeiros destinados ao Sine. A sua aposta é que, com a 
mera reorganização do modo como o sistema funciona, já será possível avançar 
bastante no desempenho dos serviços de intermediação (e nos serviços associados); 
aposta que é avalizada pela própria equipe técnica do MTE, que acompanha há 
muito tempo a gestão do Sine.23

Por fim, mencione-se que essa mesma equipe sugere uma reorganização dessa 
gestão em âmbito federal, de modo a atribuir mais responsabilidades de coordenação 
e acompanhamento dos milhares de postos do Sine às superintendências regionais 
do trabalho (SRTs). Aliás, diga-se que esses organismos já possuem competências 
normativas para desempenhar essas funções, ainda que elas nunca tenham sido 
efetivamente colocadas em exercício.

Por trás dessa sugestão, está a simples constatação de que as SRTs, por estarem 
espalhadas pelo território brasileiro, provavelmente têm mais condições de efetuar 
a coordenação e o acompanhamento dos postos do Sine que a equipe do MTE, 
que se concentra em Brasília e é extremamente reduzida.

23. A esse respeito, ver Lobo e Anze (2016).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A economia brasileira, em 2016, passou por um momento delicado e, em termos agre-
gados, os principais indicadores do mercado de trabalho (em especial, a taxa de 
desemprego) evoluíram de forma preocupante ao longo do ano. Para o primeiro 
semestre do ano de 2017, o cenário do mercado de trabalho revelou um processo 
de ajuste, com certa estabilidade da taxa de desemprego e uma recuperação dos 
rendimentos reais. As informações disponíveis mais recentes sugerem que, ao longo 
do terceiro trimestre de 2017, o mercado de trabalho brasileiro iniciou um nítido 
processo de recuperação, conjugando a desaceleração da taxa de desocupação  
(ou desemprego) e uma continuada expansão dos rendimentos reais. A queda 
do desemprego, mesmo em um cenário de elevação da taxa de participação, 
foi possibilitada pelo aumento da população ocupada, que registrou a primeira 
variação interanual positiva desde o trimestre móvel encerrado em agosto de 2015.  
Ao contrário do verificado com o ano anterior, o ano de 2017 sugere, portanto, 
uma melhora nos principais indicadores do mercado de trabalho.24 

Para os próximos meses, a expectativa é de que, com a gradual retomada 
do crescimento da economia, a taxa de desemprego mantenha uma trajetória de 
redução também gradual. No entanto, a queda do desalento pode exercer pressões 
adicionais sobre a população economicamente ativa (PEA), impedindo um recuo da 
taxa de desemprego mesmo em um cenário de expansão da ocupação. Em relação 
aos rendimentos, as perspectivas são de continuidade no avanço dos rendimentos, 
principalmente em um cenário de inflação baixa. Dessa forma, a tendência é 
que a massa salarial real continue a acelerar, contribuindo positivamente para a 
continuidade da retomada do crescimento do consumo das famílias.

De forma geral, o enfraquecimento da atividade econômica em 2016 foi um 
fator preponderante para a deterioração do financiamento das políticas ativas e 
passivas de proteção ao trabalhador naquele ano. Em particular, modificações das 
políticas financiadas pelo FAT e reformulações na sua gestão mostraram-se neces-
sárias. Contudo, com a prorrogação da DRU, acompanhada de um aumento da 
alíquota de 20% para 30%, haverá uma restrição adicional nas receitas que, dadas 
as características da evolução das finanças do FAT, tornará necessários mais aportes 
do Tesouro Nacional. Isso posto, uma discussão da estrutura de financiamento do 
FAT é algo que está em pauta.

Como se sabe, a Lei no 13.134/2015 reuniu as mudanças feitas nas políticas do 
seguro-desemprego e do abono. Na análise do que houve após a sua promulgação, 
percebeu-se que, quanto ao seguro-desemprego formal, houve de fato uma restrição 
no número de pessoas que poderiam ter acesso ao benefício, mesmo reconhecendo-se 
que fatores do mercado de trabalho formal podem também ter contribuído para uma 

24. As informações para o ano de 2017 constam de Ipea (2017a, 2017b e 2017c).
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diminuição dos segurados. Deve-se reconhecer, evidentemente, que movimentos 
do mercado de trabalho formal – tais como a sua retração geral (mais causada 
pela queda das admissões) e a queda nas demissões sem justa causa – também 
ajudaram a reduzir a demanda pelo seguro. Numa rediscussão do seguro-desemprego 
formal, deve-se levar em conta que as regras de acesso, em geral, não são das mais 
benevolentes, quando comparadas com as de outros países – ainda mais depois 
da promulgação da lei suprarreferida. Ao mesmo tempo, a peculiaridade do nosso 
mercado de trabalho, com um grande grau de informalidade, ajudou para que o 
número de segurados tenha tido um comportamento procíclico no período em 
que o grau de formalização aumentou. Isso é um problema para um fundo como 
o FAT, uma vez que, em tese, espera-se que os períodos de bonança da economia 
permitam um aumento da arrecadação do fundo, gerando uma reserva a ser usada 
nos períodos de recessão. Construir uma política de seguro-desemprego nesse 
ambiente é, de fato, um desafio. Sobre o seguro-defeso, a busca do aperfeiçoamento 
das regras de concessão foi bem-vinda, mas é preciso esperar os seus resultados no 
que respeita a dificultar as fraudes mantendo garantido o acesso ao benefício para 
quem realmente precisa dele. Sobre o abono, a lei reduziu o seu valor, mas, em 
compensação, o governo realizou um esforço inédito para dar acesso ao benefício 
aos trabalhadores que a ele têm direito, mas dele não usufruem. Por fim, o fato de 
quase todo o orçamento do FAT ser destinado às políticas passivas de emprego, 
deixando muito pouco espaço para as políticas ativas, é algo que também precisa 
ser discutido.
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NOTAS METODOLÓGICAS

Os indicadores aqui apresentados tiveram origem em três fontes principais: a Pnad, 
a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) – ambas do IBGE –, e o cadastro geral de 
empregados e desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (Caged/MTE). 
Optou-se por utilizar não somente os dados da PME, mas também os dados de 
trabalho e rendimento da Pnad, porque: i) a Pnad cobre a quase totalidade do 
território nacional até 2003, e todo o território nacional a partir de 2004, per-
mitindo comparar a situação do mercado de trabalho das regiões metropolitanas 
com outras áreas geográficas; e ii) a Pnad é uma pesquisa anual, realizada com a 
mesma metodologia durante todo o período analisado, enquanto a série da PME 
foi interrompida por uma mudança de metodologia a partir de 2002, estando seus 
dados sujeitos a efeitos sazonais.

Os dados apresentados diferem dos divulgados pelo IBGE por considerarem 
apenas a população de 16 anos ou mais de idade. O corte foi adotado por repre sentar 
melhor a população em idade de trabalhar. As características da população em 
situação de trabalho com menos de 16 anos são mais adequadamente repre sentadas 
na seção sobre trabalho infantil e juvenil (tabelas 5.3, 5.4 e 5.5).

Na comparação dos dados dos vários anos, deve-se levar em conta o fato de 
que, a partir de 2004, a Pnad passou efetivamente a representar 100% da popula-
ção, com a cobertura da área rural dos estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, 
do Pará, de Rondônia e Roraima, antes ausentes da amostra.

Outros indicadores apresentados foram elaborados a partir dos registros 
administrativos dos programas Novo Emprego e Seguro-Desemprego do MTE.

Os conceitos adotados nas pesquisas e nos indicadores do programa men-
cionado são relacionados a seguir.

5.1 Trabalho

Considera-se como trabalho em atividade econômica o exercício de:

• ocupação remunerada em dinheiro, produtos, mercadoria ou benefí cios 
(moradia, alimentação, roupas, treinamento etc.) na produção de bens 
e serviços;

• ocupação remunerada em dinheiro ou benefícios (moradia, alimenta ção, 
roupas etc.) no serviço doméstico;

• ocupação sem remuneração na produção de bens e serviços, desenvol-
vida durante pelo menos uma hora na semana, em ajuda na atividade 
econômica de membro da unidade domiciliar, em instituição religiosa, 
beneficente ou de cooperativismo, e como aprendiz ou estagiário; e
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• ocupação desenvolvida durante pelo menos uma hora na semana, na 
produção para o próprio consumo ou na construção para o próprio uso.

5.1.1 Condição de ocupação

As pessoas foram classificadas, quanto à condição de ocupação na semana de 
referência, em ocupadas e desocupadas.

Pessoas ocupadas: foram classificadas como ocupadas na semana de referência 
as pessoas que tinham trabalho durante todo ou parte deste período. Incluíram-se 
como ocupadas, ainda, as pessoas que, na semana de referência, não exerceram o 
trabalho remunerado que tinham por motivo de férias, licença, greve etc.

Pessoas desocupadas: foram classificadas como desocupadas na semana de 
referência as pessoas sem trabalho que tomaram alguma providência efetiva de 
procura de trabalho no período.

5.1.2 Condição de atividade

As pessoas foram classificadas, quanto à condição de atividade na semana de 
refe rência, em:

Pessoas economicamente ativas: as pessoas economicamente ativas na semana 
de referência compuseram-se das pessoas ocupadas e desocupadas no período; e

Pessoas não economicamente ativas: foram definidas como não economica-
mente ativas na semana de referência as pessoas que não foram classificadas como 
ocupadas nem desocupadas no período.

5.1.3 Posição na ocupação

Entende-se por posição na ocupação a relação de trabalho entre a pessoa e o 
empreendimento em que trabalha. Descrevem-se a seguir as categorias de posição 
na ocupação consideradas.

Empregado: pessoa que trabalhava para um empregador (pessoa física ou 
jurídica), obrigando-se geralmente ao cumprimento de uma jornada de trabalho e 
recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro, mercadorias, pro dutos 
ou benefícios (moradia, comida, roupas, treinamento etc.). Nesta categoria, inclui-se 
a pessoa que prestava serviço militar obrigatório, além de sacerdote, ministro de 
igreja, pastor, rabino, frade, freira e outros clérigos.

Trabalhador doméstico: pessoa que trabalhava prestando serviço doméstico 
remunerado em dinheiro ou benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares.

Trabalhador não remunerado de membro da unidade domiciliar: pessoa que 
trabalhava sem remuneração, durante pelo menos uma hora na semana, em ajuda 
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ao membro da unidade domiciliar que fosse empregado na produção de bens pri-
mários – que compreende as atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extra ção 
vegetal ou mineral, caça, pesca e piscicultura –, por conta-própria ou empregador.

Conta-própria: pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendi-
mento, sozinha ou com sócio, sem empregado, e contando, ou não, com a ajuda 
de trabalhador não remunerado.

Empregador: pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendi mento, 
com pelo menos um empregado.

Outro trabalhador não remunerado: pessoa que trabalhava sem remuneração 
durante pelo menos uma hora na semana, como aprendiz ou estagiário ou em 
ajuda a instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo.

Trabalho principal: considerou-se como principal da semana de referência o 
único trabalho que a pessoa teve no período.

Para a pessoa que teve mais de um trabalho, ou seja, para a pessoa ocu pada 
em mais de um empreendimento na semana de referência, adotaram-se os seguintes 
critérios para definir o principal do período, obedecida a ordem a seguir:

• o trabalho da semana de referência no qual teve mais tempo de per manência 
no período de referência de 365 dias foi considerado como principal;

• em caso de igualdade no tempo de permanência no período de referên-
cia de 365 dias, considerou-se como principal o trabalho remunerado 
da semana de referência ao qual a pessoa normalmente dedicava maior 
número de horas semanais; este mesmo critério foi adotado para defi-
nir o trabalho principal da pessoa que, na semana de referência, teve 
somente trabalhos não remunerados e que apresentou o mesmo tempo 
de permanência no período de referência de 365 dias; e

• em caso de igualdade também no número de horas trabalhadas, consi-
derou-se como principal o trabalho da semana de referência que nor-
malmente proporcionava maior rendimento.

Setor de atividade: o setor de atividade é definido a partir da finalidade ou do 
ramo de negócios da organização, empresa ou entidade em que a pessoa exerce a 
ocupação declarada.

5.2 Rendimento

5.2.1 Rendimento mensal de trabalho

1) Para os empregados e trabalhadores domésticos, considerou-se a remu-
neração bruta mensal a que normalmente teriam direito trabalhando 
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o mês completo ou, quando o rendimento era variável, a remunera-
ção média mensal referente ao mês de setembro do ano da pesquisa. 
Entende-se por remuneração bruta o pagamento que não exclui o 
salário-família e os descontos correspondentes aos pagamentos de ins-
tituto de previdência, imposto de renda, faltas etc., e que não inclui o  
13o salário e a participação nos lucros pagos pelo empreen dimento aos 
empregados. Não foi computado o valor da remuneração recebida em 
benefícios que não eram ganhos ou reembolsados em di nheiro, tais 
como: cessão ou pagamento, diretamente pelo empregador, de moradia, 
roupas, alimentação, transporte, treinamento ou aprendiza do no trabalho, 
educação ou creche etc.

2) Para os empregadores e conta-própria, considerou-se a retirada men sal 
normalmente feita ou, quando o rendimento era variável, a retira da média 
mensal, referente ao mês de setembro do ano da pesquisa. Entende-se 
por retirada o ganho (rendimento bruto menos despesas efetuadas com o 
empreendimento, tais como pagamento de empre gados, matéria-prima, 
energia elétrica, telefone etc.) da pessoa que explorava um empreendimento 
conta-própria ou empregadora.

5.2.2 Rendimento mensal de outras fontes 

Considerou-se como rendimento mensal de outras fontes.

1) O rendimento mensal, em setembro do ano da pesquisa, normalmente 
recebido de jubilação, reforma ou aposentadoria pagas por instituto 
de previdência (federal, estadual ou municipal, inclusive o Fundo de 
Assistência e Previdência do Trabalhador Rural – Funrural) ou pelo 
governo federal; complementação ou suplementação de aposentado ria 
pagas por entidade seguradora ou decorrente de participação em fundo 
de pensão; pensão paga por instituto de previdência (federal, estadual ou 
municipal), governo federal, caixa de assistência social, en tidade seguradora 
ou fundo de pensão; pensão alimentícia, espontânea ou judicial; abono 
de permanência em serviço; aluguel, inclusive sublocação e arrendamento 
de móveis, imóveis, máquinas, equipamentos, animais etc.; doação ou 
mesada – provenientes de pessoa não moradora na unidade domiciliar; 
programa oficial de auxílio educacional – como o Bolsa Escola – ou 
social – Renda Mínima, Bolsa Família, Benefício Assistencial de Prestação 
Continuada (BPC), Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) e outros.

2) O rendimento médio mensal proveniente de aplicação financeira (juros 
de papel de renda fixa e de caderneta de poupança, dividendos e afins), 
parceria etc.
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5.2.3 Rendimento mensal real de trabalho

Trata-se do rendimento nominal mensal a preços do último mês de referência da 
série histórica da pesquisa. O deflator utilizado foi o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), produzido pelo IBGE. Os conceitos adotados são rela-
cionados a seguir.

Taxa de desemprego aberto: relação entre o número de pessoas desocupadas e 
a população economicamente ativa.

Taxa de participação: relação entre a população economicamente ativa e a 
população em idade ativa.

Posição na família: em cada família as pessoas foram classificadas em função 
da relação com a pessoa de referência ou com o seu cônjuge, de acordo com as 
seguintes definições:

• chefe ou pessoa de referência: pessoa responsável pela unidade domi ciliar 
(ou pela família) ou que assim fosse considerada pelos demais membros 
da família;

• cônjuge: pessoa que vivia conjugalmente com a pessoa de refe rência na 
unidade domiciliar (ou na família), existindo ou não o vínculo matrimonial;

• filho: refere-se a filho, enteado, filho adotivo ou de criação da pessoa de 
referência na unidade domiciliar (ou na família) ou do seu cônjuge; e

• outros: outros parentes, agregados, pensionistas, empregados domésti cos 
e parentes dos empregados domésticos.

Anos de estudo (grau de instrução): a classificação segundo os anos de estudo 
foi obtida em função da série e do grau que a pessoa estava frequentando ou 
havia frequentado, considerando-se a última série concluída com aprovação.  
A correspondência foi feita de tal forma que cada série concluída com aprovação 
equivalesse a um ano de estudo.

Cor/raça: consideram-se cinco categorias para a pessoa se classificar quanto à 
característica cor/raça: branca; preta; amarela – compreendendo-se nesta categoria 
a pessoa que se declarou amarela; parda – incluindo-se nesta categoria a pessoa que 
se declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pes soa 
de outra cor/raça; e indígena – considerando-se nesta categoria a pessoa que se 
declarou indígena ou índia. Na apresentação das tabelas, consideram-se apenas as 
seguintes cores/raças: negra, composta de pretos e pardos, e branca.
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5.3 Conceitos da pesquisa: Caged/MTE

O Caged oferece informações referentes aos estabelecimentos e aos empregados. 
É composto pelo Módulo I e pelo Módulo II, tendo sido este último substituído 
pelo Caged Estimativas (Cagedest), como se verá a seguir.

No Módulo I, são calculados os indicadores de emprego (admissões, desliga-
mentos e variação absoluta do emprego, entre outros) desagregados em nível de 
municípios e de subatividade econômica. No Módulo II, as admissões e os des-
ligamentos também são calculados, mas as informações se referem aos atributos 
do empregado, ou seja: nome, inscrição no Programa de Integração Social (PIS), 
gênero, idade, grau de instrução, ocupação, horas contratuais de trabalho semanal 
e remuneração mensal.

Para o cálculo das variáveis do Módulo I, são consideradas as informações 
do mês de referência e as do mês imediatamente anterior. No cômputo do cálculo 
destes indicadores, não são levadas em conta as declarações dos estabelecimentos 
novos, ou seja, aqueles que não constam do cadastro do mês anterior. Esta exclu são 
busca compensar grandes omissões relativas aos desligamentos corresponden tes, 
particularmente às unidades extintas no mês.

O Módulo II, por sua vez, incorpora declarações atrasadas e de estabele cimentos 
novos, em razão da necessidade de subsidiar o pagamento do seguro-desemprego.  
Estes procedimentos eram os principais fatores responsáveis pela grande divergência 
com os dados divulgados pelo Módulo I, cujos resultados de evolução do compor-
tamento do emprego são mais desfavoráveis quando com parados com os verificados 
no Módulo II. Não obstante, desde a introdução da declaração eletrônica do Caged, 
em 2000, as diferenças entre os resultados dos Módulos I e II vinham se reduzindo.

Esse problema da divergência entre os dois módulos foi praticamente resolvido 
a partir da Competência 07/2001, quando a base Caged/Módulo II (MODII) foi 
substituída pela base Cagedest. Esta base possui as mesmas variáveis do Módulo 
II e é gerada a partir da com paração entre os microdados das declarações dos 
módulos I e II por estabeleci mento e tipo de movimento. Assim, é permitido o 
detalhamento de admissões e desligamentos por atributos individuais (gênero, grau 
de instrução, faixa etária) e de vínculo (ocupação, faixa de remuneração, tempo 
de emprego), de forma com patível com as informações divulgadas pelo MTE nos 
níveis geográfico e setorial.

Para a composição da base, cada declaração do Módulo II é comparada com sua 
correspondente no Módulo I. Quando a movimentação não é idêntica, o Módulo 
II é ajustado a partir do Módulo I. Cabe salientar que o crescimento do número de 
declarações em meio eletrônico tem aproximado os dois módulos, principalmente 
a partir do ano de 2000, de modo que a metodologia de compatibilização utilizada 
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afeta menos de 0,5% da movimentação total. O número de admissões que constam 
a partir de julho de 2001, portanto, inclui as informadas por estabelecimentos 
novos, o mesmo ocorrendo com a variação.

São considerados os seguintes conceitos:

Flutuação do emprego: demonstra a movimentação das admissões e desliga-
mentos em determinado período; e

Variação absoluta (saldo): indica a diferença entre admissões e desligamentos.

5.4  Indicadores do Programa Integração das Políticas Públicas de Trabalho, 
Emprego e Renda

O Programa Integração das Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda 
pretende construir um sistema público de emprego por meio, inicialmente, 
da integração das ações dos progra mas de Intermediação de Mão de Obra e do  
Seguro-Desemprego, com a finalidade de fazer com que o trabalhador habilitado para 
o seguro-desemprego tenha de se cadastrar no programa de intermediação, o que 
contribuiria para a redução do tempo de desemprego do trabalhador. No Plano 
Plurianual (PPA) 2004-2007, o programa passou a incluir também o pagamento 
do abono salarial. Dado, porém, que os indicadores utilizados neste periódico 
abrangem apenas o seguro-desemprego e a intermediação. Serão descritos a seguir 
apenas estes programas.

O Seguro-Desemprego foi implantado no Brasil, em 1986, e seus principais 
objetivos são: i) prover assistência financeira ao trabalhador desempregado em 
virtude de dispensa sem justa causa; e ii) auxiliar os trabalhadores na busca do 
emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e 
qualificação profissional.

O Programa de Intermediação de Mão de Obra do governo é prestado prin-
cipalmente pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine). A intermediação atende 
aos seguintes objetivos do Sine, determinados pelo Decreto-Lei no 76/403, de 8 
de outubro de 1975, que a institui: i) implantar serviços e agências de colocação, 
necessários à organização do mercado de trabalho em todo o país; ii) propiciar 
informação e orientação ao trabalhador quanto à escolha de emprego; iii) prestar 
informações ao mercado consumidor de mão de obra sobre a disponibilidade de 
recursos humanos; e iv) estabelecer condições para a adequação entre a demanda 
do mercado de trabalho e a força de trabalho em todos os níveis de capacitação.

Taxa de habilitação: é a relação entre o número de segurados e o número de 
requerentes, na qual o segurado é o trabalhador que já está habilitado para receber o 
benefício do seguro-desemprego – embora não necessariamente já o esteja recebendo 
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no período de referência –, e o requerente é aquele trabalhador que entrou com o 
pedido para receber o seguro.

A taxa de habilitação é calculada tomando-se como referência a data do 
requerimento. A taxa de janeiro de determinado ano, por exemplo, representa o 
número de pessoas já seguradas mais as que requereram o benefício naquele mês 
dividido pelo número de requerentes do mês. Isto implica que a taxa de habilitação 
de janeiro de 2001 pode ser modificada nos meses seguintes, à medida que novas 
informações sobre pessoas que ficaram ou não habilitadas para receber o benefício 
cheguem ao MTE. Por isso, é possível que o indicador publicado em um número 
deste periódico sofra alteração em outro número. Deve-se ressaltar também que 
se trata apenas do seguro-desemprego “tradicional”, sem incluir os trabalhadores 
atendidos pelo Seguro-Desemprego nas modalidades Pescador Artesanal, Empregado 
Doméstico, Trabalhador Resgatado e pela Bolsa-Qualificação.

Taxa de cobertura efetiva: refere-se à relação entre o número de segurados e o número 
de trabalhadores demitidos sem justa causa. Aqui, diferentemente da taxa de habilitação, 
a referência não é a data do requerimento, mas sim a data de demissão, o que implica 
que o numerador da taxa de cobertura efetiva é diferente do da taxa de habilitação.  
No caso, vale a mesma explicação da taxa de habilitação sobre a possibilidade de este 
número ser atualizado em números posteriores deste periódico. O número de trabalhadores 
demitidos sem justa causa é retirado do Caged. Por fim, deve-se lembrar novamente que 
se trata aqui apenas do seguro-desemprego “tradicional”.

Taxa de reposição: refere-se à relação entre o valor médio do seguro-desemprego 
recebido pelos segurados e o valor médio do último salário antes da demis são 
extraído do Caged.

Taxa de aderência: é a relação entre o número de trabalhadores colocados no 
mercado de trabalho pelo Sine e o número de vagas captadas por este sistema. Inclui 
os resultados alcançados tanto pelas agências estaduais quanto pelas agên cias de 
entidades sindicais que foram autorizadas pelo Conselho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (Codefat) a executar o serviço de intermedia ção de 
mão de obra com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A partir 
de 2005, inclui também as novas agências municipais.

Taxa de admissão: é a relação entre o número de trabalhadores colocados e 
o número de admitidos. O número de trabalhadores colocados é igual ao da taxa 
de aderência. O número de admitidos foi retirado do Caged.
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4.13  Quantidade e proporção de desligamentos, segundo setor de atividade – Brasil 
e grandes regiões (1997-2014)

4.14  Variação do nível de emprego, segundo setor de atividade – Brasil e grandes 
regiões (1997-2014)

4.15  Indicadores de desempenho do seguro-desemprego e intermediação de mão 
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25. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31656&Itemid=9>.



CAPÍTULO 7

DESENVOLVIMENTO RURAL 

1 APRESENTAÇÃO

Este capítulo examina a trajetória da política de desenvolvimento rural brasileira nos 
cenários político, econômico e social de 2015 e 2016.1 A análise é construída a partir 
da identificação dos movimentos em torno de dois modelos de desenvolvimento 
que têm convivido de forma contraditória e conflituosa nos territórios rurais:2 o de 
desenvolvimento rural sustentável e solidário, ancorado pelos povos dos campos, das 
águas e das florestas; e o de modernização do campo, patrocinado principalmente 
pela cadeia produtiva do agronegócio, mas também pelas mineradoras, petroleiras, 
especuladores, grandes hotéis, condomínios privados de luxo e o próprio Estado, 
não apenas na condição de titular de propriedades e empresas situadas em áreas 
rurais, como, ainda, na condição de indutor do desenvolvimento econômico.  
De um lado ou de outro, os atores sociais envolvidos são diversos, e disputam de 
forma bastante desigual os recursos naturais (terra, água, biodiversidade), humanos 
(mão de obra disponível) e públicos (fundos que financiam as políticas agrárias, 
agrícolas e sociais). A mediação desses conflitos é, em tese, realizada pelo Estado, por 
meio do aparato regulador, da justiça, das políticas econômicas, setoriais e sociais, e, 
também, do exercício de sua função repressora. Os efeitos dessa mediação reproduzem 
a assimetria das forças em disputa e resultam, de modo geral, antes na prevalência 
dos interesses de um dos lados que na conciliação entre eles em torno dos recursos 
em disputa. A violência no campo, aliás, é a expressão máxima desses conflitos.  
O conjunto dessas intervenções estatais, por sua vez, conforma o que se denomina 
aqui de “política de desenvolvimento rural”, objeto de estudo deste capítulo.

A partir dessa estrutura analítica, este trabalho apresentará, na segunda seção, 
uma breve exposição acerca do quadro político, econômico e social de 2015 e 2016, 
que repercutiu fortemente nos caminhos da política de desenvolvimento rural e em 
sua institucionalidade. Na seção seguinte, o objetivo é refletir mais atentamente 
sobre os rumos dessa política a partir dos três pilares que compõem os modelos de 
desenvolvimento em disputa: recursos públicos, naturais e humanos. 

1. Como o fechamento deste capítulo ocorreu no segundo semestre de 2017, em ocasiões relevantes, a análise se 
estenderá até o primeiro semestre daquele ano.
2. A ideia aqui não é negar o caráter complementar que os dois projetos ora assumem, nem mesmo afirmar que cada um dos 
projetos é isento de disputas internas e contradições. A “dicotomia simplificadora” será utilizada como estratégia de análise, e 
buscar-se-á assinalar questões nas quais o binarismo compromete a compreensão do fenômeno investigado. Para uma análise 
mais acurada dos modelos de desenvolvimento rural em disputa, ver edição no 22 deste periódico, capítulo 7 (Ipea, 2014).
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1) Em relação às disputas pelo fundo público, a extinção do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), que havia protagonizado nos 
últimos anos a estratégia governamental de desenvolvimento rural 
sustentável e solidário, foi a face mais evidente da reorientação da política 
de desenvolvimento rural no país. A batalha em torno da reforma da 
previdência, por sua vez, parece ser a mais significativa em termos 
orçamentários: trata-se da maior política social do país e, também, da 
maior política social direcionada aos povos do campo, das águas e das 
florestas. Sobressaíram-se, ainda, iniciativas com intuito de regularizar 
dívidas dos empregadores rurais, que se traduzem em renúncias de alto 
custo fiscal.

2) No que diz respeito às disputas pelos recursos naturais, a centralidade 
da terra é indiscutível. Assim, será realizado um panorama a respeito da 
pauta agrária a partir dos conflitos por terra no país. Não se pode deixar 
de mencionar, também, as iniciativas em torno da desregulamentação 
do uso de agrotóxicos e do licenciamento ambiental, entre outras com 
sérios impactos ambientais.

3) Sobre as disputas em relação ao trabalho rural, a seção destaca algumas 
medidas adotadas no período pelos três poderes da República que, 
associadas a diversas outras iniciativas que alteraram a regulação do 
trabalho no país, abriram espaço para uma ampla reforma trabalhista, 
com grandes reflexos sobre o trabalho no campo.

A última seção concluirá argumentando que o conjunto de intervenções do 
Estado adotado no período configura uma reorientação da política de desenvol-
vimento rural, na qual a estratégia de desenvolvimento rural sustentável e solidário 
sucumbiu perante o fortalecimento dos objetivos de modernização do campo. 

2 OS CAMINHOS DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM 2015 E 2016

2.1 Antecedentes: dois modelos de desenvolvimento para o campo

Desde meados da década de 1990, o Estado brasileiro gradualmente incluiu a 
discussão da agricultura familiar e do seu potencial como modelo social, eco-
nômico e produtivo na agenda política. O reconhecimento da relevância deste 
setor – materializado em importantes alterações na estrutura de governo3 e na 
criação e/ou fortalecimento de diversas políticas públicas voltadas para a agricultura 

3. As principais alterações institucionais foram a criação, em 1996, do Ministério Extraordinário de Política Fundiária, 
que, em 1999, se transformou no Ministério da Política Fundiária e Agricultura Familiar e, em 2000, se tornou Ministério 
do Desenvolvimento Agrário; a criação do Conselho de Segurança Alimentar (Consea), em 1993, desativado em 1995 
e recriado em 2003; e o surgimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CNDRS), em 1999, 
que passou a assumir a sigla Condraf, em 2003.
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familiar4 – representou um avanço em relação à noção de desenvolvimento rural 
ideologicamente solidificada nos anos 1960 e 1970 pela “revolução verde”. Até 
então, as “políticas de desenvolvimento rural” tinham caráter eminentemente 
assistencial: uma espécie de “compensação” a agricultores que não conseguiam 
se modernizar tecnologicamente, nem integrar-se ao conjunto da economia por 
meio da indústria, do comércio ou dos serviços (Schneider, 2010). A partir desse 
processo, um conceito bastante abrangente de desenvolvimento rural foi construído 
e sintetizado em 2008, na I Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário, na seguinte expressão: “por um Brasil rural com gente, com 
sustentabilidade, inclusão, diversidade, igualdade e solidariedade” (Brasil, 2008). 

A estruturação dessa nova abordagem, entretanto, não foi linear, tampouco 
isenta de disputas e contradições.5 O processo de institucionalização no governo 
federal da agricultura familiar enquanto categoria política foi uma resposta do Estado 
a grandes mobilizações sociais, ligadas às lutas de movimentos como a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), que criticavam, já na década de 1970, as transformações 
que ocorriam no campo; à recomposição do movimento sindical dos trabalhadores 
rurais nos anos 1980; às ocupações de terras conduzidas pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), à repercussão dos massacres de Corumbiara 
e Eldorado de Carajás, e à multiplicação de organizações não governamentais 
(ONGs) ambientalistas atuando em todas as regiões do país. Representa, assim, o 
reconhecimento de uma série de direitos a populações e povos existentes no meio 
rural que, em sua maioria, estavam condenados à “invisibilidade” anteriormente. 
Ademais, revela que, para além da garantia de direitos sociais, políticos e econômicos 
a essas populações específicas, o desenvolvimento rural diz respeito, também, a 
direitos mais amplos, difusos ou coletivos, que devem se associar, necessariamente, 
a um projeto de desenvolvimento nacional, tais como: o direito à terra, ao território 
e à autodeterminação de povos e comunidades tradicionais; o direito à alimentação 
saudável e adequada, e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Diante da amplitude do projeto que se construiu, o gradual reconhecimento 
desses atores pelo Estado brasileiro como interlocutores legítimos no debate 
em torno das políticas públicas para o meio rural criou uma dissonância no 
discurso hegemônico do agronegócio, até então portador exclusivo da proposta 

4. Na década de 1990, a implementação do sistema de Previdência Rural, que universalizou direitos sociais previstos 
na Constituição Federal de 1988, e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), criado em 
1996, foram as mais relevantes medidas direcionadas à agricultura familiar. Nos anos 2000, ganharam proeminência 
as políticas de melhoria das condições de infraestrutura, com ampliação significativa do acesso à energia, à água, à 
telefonia e à internet; de transferência de renda; de ampliação da escolarização básica e superior; de assistência técnica; 
de compra institucional, entre outras.
5. A agricultura familiar surge como protagonista desse novo modelo de desenvolvimento para o campo, e a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) e Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) são eleitas pelo governo como interlocutoras privilegiadas do campo. A questão agrária, nesse contexto, perde 
espaço, e o foco passa a ser a organização da produção, de uma política agrícola diferenciada e de um novo modelo 
tecnológico que leve em conta questões sociais e ecológicas. Ver edição no 22 deste periódico, capítulo 7 (Ipea, 2014).
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de desenvolvimento para a agricultura brasileira. Se a força política e econômica 
desse setor era considerável na década de 1990, desde a crise cambial de 1999, o 
agronegócio passou a exercer um papel central no sistema econômico, tornando-se 
prioridade na agenda da política macroeconômica externa e da política agrícola 
interna. Vultosos recursos foram direcionados para sua “modernização”, uma 
estratégia que – da perspectiva macroeconômica – foi bem-sucedida. A contribuição 
do grande setor agropecuário para o ajustamento da conta de transações correntes 
da balança de pagamentos6 – acumulando recordes de produção e exportação nos 
últimos quinze anos – conferiu crescente peso aos interesses do setor na arena 
pública, convertendo a importância econômica do agronegócio em protagonismo 
político e estabelecendo um limite real ao projeto ligado à agricultura familiar, 
implementado apenas ocasionalmente, com conquistas importantes, mas pontuais, 
e sempre sob cerrada oposição. 

Ao fomentar os dois modelos de desenvolvimento para o campo, o Estado 
internalizou suas contradições, o que se traduziu em uma acirrada disputa política e 
ideológica dentro do próprio Estado, cuja vitória sempre pendeu para os interesses 
da agenda “modernizadora”. Segundo Delgado (2012), a estrutura de relações de 
poder deu forma a um pacto de economia política que, no campo das questões 
agrárias, agrícolas e fundiárias, conferiu aos interesses ligados ao grande agronegócio 
uma primazia indisputável. A elevada e intocável concentração fundiária no país é 
o aspecto mais evidente desse processo, bem como a degradação do meio ambiente, 
a pobreza e a violência em territórios rurais.

Ainda assim, não se pode deixar de registrar que a década de 2000 foi palco, 
também, de importantes oportunidades para o avanço do projeto de desenvolvi-
mento rural sustentável e solidário. É indiscutível que uma série de transformações 
econômicas e sociais ocorreram nas áreas rurais: incremento da renda do trabalho, 
com notável reflexo no padrão de consumo de bens duráveis, incluindo veículos 
automotores; melhoria nas condições de infraestrutura, com ampliação significativa 
do acesso à energia, à água, à telefonia e à internet; ampliação do acesso e da impor-
tância das políticas sociais, em especial as transferências de renda e a Previdência 
Rural; avanço da educação básica e superior; instituição e crescimento do acesso a 
políticas produtivas, tais como crédito, assistência técnica, Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre 
outras. Essas políticas, juntas, possibilitaram a permanência de muitos jovens nas 
áreas rurais, refreando o processo de êxodo e oferecendo novas perspectivas de 
desenvolvimento rural (Arbex et al., 2016).

6. A obra de Delgado (2012) aborda a trama de relações econômicas, políticas e sociais que envolve o período pós-2000, 
em que ocorre a reestruturação da economia do agronegócio.
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2.2  Os anos de 2015 e 2016: avanço do modelo “pró-modernização do campo”

Em outubro de 2014, o país enfrentou um processo eleitoral extremamente pola-
rizado. A então presidente Dilma Rousseff foi reeleita no segundo turno por uma 
margem de votos muito pequena. O Congresso Nacional, por sua vez, assumiu 
um perfil ainda mais conservador do que a legislatura anterior.7 Com a base aliada 
mais restrita, as condições de governabilidade já se mostravam frágeis em 2015, 
primeiro ano do segundo mandato de Dilma Rousseff. 

O cenário político foi gravemente afetado pelo aprofundamento da crise econô-
mica. Ao final de 2015, o produto interno bruto (PIB) registrou uma queda de 3,8%, 
e a inflação superou 10%, bem acima do teto da meta, de 6,5%. O aprofundamento 
da crise fiscal8 foi respondido pelo governo com políticas austeras e impopulares. O 
mercado de trabalho, por sua vez, passou por um rápido processo de deterioração, 
com graves reflexos sobre o emprego e a formalização do trabalho. Nesse conturbado 
contexto, a base aliada reduziu-se de forma acelerada e as derrotas do governo no 
Congresso Nacional se acumularam, dilapidando as condições de governabilidade. 

Ao quadro de crise política e econômica, somaram-se ainda: i) as várias operações 
da Lava-Jato,9 que descortinaram um quadro de corrupção sistêmica no país; ii) as 
ações de investigação judicial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), impetradas pelo 
PSDB, sobre supostas irregularidades no financiamento da campanha da chapa Dilma 
Rousseff – Michel Temer; e iii) a rejeição, em outubro de 2015, das contas do ano 
anterior do governo Dilma, por parte do Tribunal de Contas da União (TCU), por 
entender que os números do governo foram manipulados para encobrir um crescente 
deficit orçamental durante a campanha pela reeleição (as chamadas “pedaladas fiscais”). 
Todos esses elementos foram relevantes para dar corpo ao movimento a favor do 
impeachment da presidente Dilma, que se delineou ainda no início de 2015, e se 
avolumou em todas as regiões do país ao longo daquele ano.

Em agosto de 2015, o índice de reprovação do governo Dilma atingiu o pico de 
71%,10 conferindo legitimação social e viabilidade política ao bloco que se aglutinou 
em torno do objetivo de afastá-la da presidência. Neste bloco, a participação da Frente 
Parlamentar da Agricultura (FPA) – usualmente denominada “bancada ruralista” e 
considerada uma das mais eficientes do Congresso Nacional (Diap, 2014, p. 129) – 
foi fundamental. Além do seu apoio oficial e importante engajamento na campanha 

7. Na avaliação do Diap (2014), o Congresso Nacional eleito em 2014 é “pulverizado partidariamente, liberal 
economicamente, conservador socialmente, atrasado do ponto de vista dos direitos humanos e temerário em questões 
ambientais”.
8. O deficit primário do governo no final de 2015 foi de R$ 115 bilhões (1,94% do PIB), enquanto a meta prevista na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias era de superavit de R$ 55,3 bilhões.
9. Para um histórico sobre as fases, as operações e os números da Operação Lava-Jato, ver: <http://www. 
pf.gov.br/imprensa/lava-jato>. Acesso em: 20 jun. 2017.
10. Para mais detalhes, ver Datafolha em: <https://goo.gl/uq14sr>.  Acesso em: 20 jun. 2017.

http://www.pf.gov.br/imprensa/lava-jato
http://www.pf.gov.br/imprensa/lava-jato
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pró-impeachment,11 o volume de votos dessa bancada foi decisivo para a efetiva cassação 
do mandato da então presidente. Em 17 de abril de 2016, na Câmara dos Deputados, 
a bancada ruralista respondeu por quase metade (47%) dos votos a favor da admissi-
bilidade do impeachment; já em 31 de agosto, no Senado Federal, cerca de 40% dos 
votos a favor da cassação vieram de integrantes da FPA.

Portanto, se a correlação de forças privilegiava, em grande medida, o modelo 
de modernização do campo, o novo cenário político ampliou significativamente a 
influência de seus defensores na estrutura do Estado. Inegavelmente, a bancada 
ruralista ganhou força na composição do governo que se estruturou. Já os grupos que 
tradicionalmente integravam a base social dos governos petistas e constrangiam, em 
algum grau, o avanço da pauta defendida pela bancada ruralista, perderam espaço 
de participação. Como consequência, os rumos da política de desenvolvimento 
rural mudaram de forma expressiva desde então. A pauta ruralista tem orientado, 
de forma quase exclusiva, as ações do governo na área rural, o que tem produzido 
repercussões sociais e ambientais bastante negativas. 

Para dar fundamento a essa tese, este capítulo se utilizou do documento 
denominado Pauta positiva para o biênio 2016-2017, elaborado pela FPA e entregue 
ao então vice-presidente da República, Michel Temer, em abril de 2016.12 Trata-se 
de uma agenda construída pela Frente, assinada por mais de quarenta entidades 
representativas do setor, que deixa claro o projeto de desenvolvimento rural por 
ela defendido, que se denominou aqui de modernização do campo. Adotando este 
documento como referência básica, pretende-se explicitar o poder de pressão e 
influência deste grupo no interior dos três poderes da República, pois ele nos 
permite avaliar em que medida tais pleitos foram encaminhados e transformados 
em ações, políticas ou normativos ao longo do período analisado neste capítulo.

2.2.1 A Pauta positiva para o biênio 2016-2017

A chamada Pauta positiva da Frente Parlamentar Agropecuária assinala como primeiro 
ponto estratégico para a retomada do crescimento do segmento produtivo rural 
a necessidade de “redução do tamanho do Estado, com menor número de órgãos 
públicos para tratar das questões do agronegócio”. Assim, ao mesmo tempo em que 
enfatiza que “é primordial o fortalecimento do Ministério da Agricultura (Mapa), 
que passará a gerenciar todo o processo de reorganização do setor”, sugere que o 
Ministério do Desenvolvimento Rural (MDA) seja extinto, com incorporação de 
suas atividades pelo Mapa, e transferência dos chamados “programas sociais” do 
MDA e do extinto Ministério da Pesca para o Ministério do Desenvolvimento 
Social (MDS). Ainda no âmbito institucional, solicita que o Conselho Nacional 

11. Em 16 de março de 2016, a bancada divulgou nota oficial defendendo sua posição pró-impeachment e passou a 
fazer campanha pelo afastamento da presidente. Disponível em: <https://goo.gl/Mr2uRP>. Acesso em: 20 jun. 2017.
12. Ver: <https://goo.gl/vbqxmQ>. Acesso em: 17 ago. 2016.
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do Meio Ambiente (Conama) seja transformado em órgão consultivo, em vez de 
deliberativo; o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) tenha 
suas funções revistas; a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) seja extinta; 
e que o processo de licenciamento ambiental seja simplificado.

Em relação à política agrícola, a pauta demanda aumento do volume de crédito, 
do volume de recursos para a subvenção econômica e estímulos à entrada de capitais 
externos para financiar a agricultura, além da definição de limites à taxa de juros real e 
da liberação de garantias vinculadas a dívidas renegociadas no passado. Requer, ainda, a 
modernização da infraestrutura e da logística, a partir de um novo modelo de concessões, 
moderno, justo e transparente, incentivos estratégicos para investimentos no setor portuário 
e elaboração de uma política nacional de armazenagem e de uma política nacional de 
irrigação, também com incentivos estratégicos. Há, inclusive, uma preocupação em 
modernizar a legislação de defesa agropecuária, por meio de um sistema de aprovação 
de agrotóxicos mais efetivo e menos burocrático.

Sobre as relações de trabalho no campo, as prioridades elencadas na Pauta positiva 
são: i) adaptar a legislação trabalhista à realidade do campo; ii) permitir a terceirização 
em qualquer atividade; iii) estabelecer diferenciação entre trabalho escravo, condições 
degradantes de trabalho e jornada exaustiva; e iv) estabelecer limites às competências 
do auditores-fiscais do trabalho e às Normas Regulamentadoras do Trabalho (NRs).

Por fim, no que diz respeito ao direito de propriedade e segurança jurídica, a pauta 
apresenta diversas demandas, todas no sentido de facilitar a expansão das fronteiras 
agrícolas: i) revisão das demarcações de áreas indígenas e quilombolas, bem como de 
desapropriações para fins de reforma agrária; ii) revisão do sistema de cadastramento de 
propriedade rurais; iii) fim das restrições de aquisição de terras pelo capital estrangeiro; iv) 
transferência do poder do processo de demarcação de terras para o Congresso Nacional, 
retirando a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o Ministério Público Federal (MPF) 
do processo decisório; v) indenização da terra nua e das benfeitorias aos proprietários 
rurais que tenham suas terras reconhecidas como tradicionalmente ocupadas por índios.

Em outros termos, o modelo de desenvolvimento rural de modernização do 
campo demanda um Estado “máximo” no que se refere ao seu papel de promotor 
de investimentos e de estímulos ao agronegócio, porém reivindica um Estado 
“mínimo” no que tange ao controle e à regulação pública de suas atividades, assim 
como das relações de trabalho no campo. Sobre estas, trata-se, na verdade, de um 
resgate da ideia de “políticas de desenvolvimento rural” essencialmente assistenciais, 
focalizadas no problema da pobreza ou, no limite, compreendidas como uma 
questão de polícia. Para além da disputa pelos fundos públicos, esta dimensão da 
agenda busca facilitar o processo de expansão das fronteiras agrícolas e, também, 
ampliar a mão de obra disponível para se submeter a condições de trabalho precárias. 
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3 ELEMENTOS EM DISPUTA: FUNDO PÚBLICO, TERRA E TRABALHO

3.1  A disputa pelos fundos públicos: mudanças institucionais, políticas 
públicas para povos do campo e fomento ao agronegócio

Conforme se ressaltou na última edição deste periódico (Ipea, 2016, p. 390-396), os 
recursos orçamentários direcionados às populações rurais, que já estavam em patamares 
bastante baixos em 2014, atingiram números ainda menores em 2015. O governo 
Dilma, na tentativa de recuperar a credibilidade do mercado e do Congresso Nacional, 
adotou medidas de ajuste fiscal que comprometeram seriamente a execução das políticas 
públicas voltadas aos habitantes do campo. O MDA sofreu o sexto maior bloqueio 
orçamentário entre todas as pastas afetadas pelos sucessivos contingenciamentos de 2015 
e, em setembro desse ano, sua extinção foi aventada na reforma administrativa anunciada 
pela presidente Dilma. Àquela época, o movimento social e sindical rural e a Frente 
Parlamentar da Agricultura Familiar se mobilizaram contra qualquer possibilidade de 
extinção ou perda de funções da pasta, o que contribuiu para a permanência do órgão.13

Com o afastamento da presidente Dilma Rousseff no dia 12 de maio de 2016, 
Michel Temer editou no primeiro dia de seu mandato a Medida Provisória (MP) no 
726, que extinguiu, entre vários ministérios e secretarias, o MDA e transferiu suas 
competências para a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário do novo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). Quinze 
dias depois, em 27 de maio, o Decreto no 8.780 transferiu toda a estrutura do 
extinto MDA, inclusive o Incra, para a Casa Civil da Presidência da República. Dois 
decretos subsequentes – nos 8.786, de 14 de junho, e 8.865, de 29 de setembro –  
ainda versaram sobre o tema, na tentativa de tornar mais clara a transferência e 
evitar disputa por cargos e competências entre órgãos do Poder Executivo. Nesta 
imprecisa trajetória institucional, é possível notar que as políticas orientadas para 
o desenvolvimento rural sustentável e solidário deixaram de ser compreendidas como 
políticas de desenvolvimento, sendo enquadradas primeiramente como políticas 
assistenciais (no MDSA) e, posteriormente, como um assunto da esfera política 
(na Casa Civil) – algo que sugere que a questão agrária passou a ser identificada, 
prioritariamente, com a gestão de conflitos sociais. 

A tabela 1 mostra a amplitude das restrições impostas aos programas finalísticos 
do extinto MDA na conjuntura descrita. A despesa executada entre 2013 e 2016 
nas unidades orçamentárias que atendem a população do campo caiu progressi-
vamente. Em três anos, a redução foi de 73,5%. O Programa Desenvolvimento 
Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária, que realizava investimen-
tos de apoio ao desenvolvimento de territórios rurais, foi praticamente extinto.  
O Programa Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial experimen-
tou uma redução de 86,5% em sua execução, o que comprometeu seriamente os 

13. Para mais informações, ver: <https://bit.ly/2pFVvhL>; <https://goo.gl/4FuqFE>; <https://goo.gl/rdpvN7>. Acesso 
em: 20 maio 2017. 
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compromissos de reconhecer, indenizar e apoiar o desenvolvimento de comunidades 
quilombolas. Já o Programa Segurança Alimentar e Nutricional, que promove 
as ações de aquisição de alimentos da agricultura familiar (PAA) e de investi-
mento em tecnologia social de acesso à água para consumo humano e produção 
de alimentos (cisternas, por exemplo), sofreu um corte de 68,1%. No caso do 
Programa Reforma Agrária e Ordenamento da Estrutura Fundiária, que conta  
com ações de obtenção de imóveis rurais para a criação de assentamentos, desen-
volvimento de assentamentos rurais e concessão de crédito para instalação, além de 
promoção da educação do campo, a redução na execução foi de 56,4%. Por fim, o 
Programa Agricultura Familiar apresentou uma queda de 34,7% em sua execução, 
afetando as políticas de assistência técnica e extensão rural, garantia-safra, entre 
outras ações de promoção e fortalecimento à agricultura familiar.

TABELA 1 
Despesa executada em programas finalísticos do extinto MDA em unidades 
orçamentárias selecionadas (2013-2016)

Fonte: Siga Brasil.
Notas: 1  Em 2016, o programa passou a se chamar Fortalecimento e dinamização da agricultura familiar. As despesas totais 

executadas apresentadas não incluem os recursos sob supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério 
da Fazenda.

2  Em 2016, o programa passou a se chamar Desenvolvimento Regional e Territorial. As despesas totais executadas 
apresentadas incluem apenas às relativas ao órgão 49000 – Ministério do Desenvolvimento Agrário.

3 Em 2016, o programa passou a se chamar Promoção da Igualdade Racial e Superação do Racismo.
4  Em 2016, a unidade orçamentária relativa à despesa executada foi 57101 – Ministério das Mulheres, Igualdade Racial 
e Direitos Humanos/administração direta.

5 Em 2016, o programa passou a se chamar Reforma Agrária e Governança Fundiária.
Obs.: 1. Valores atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2016.

2.  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude 
das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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É importante ressaltar que a Emenda à Constituição (EC) no 95/2016, de 15 
de dezembro de 2016, tornou o cenário ainda mais desfavorável para as populações 
rurais. Ao instituir o Novo Regime Fiscal, essa EC congelou, em termos reais, os 
gastos públicos por vinte anos, independentemente do desempenho do PIB e do 
crescimento da população. A estimativa é que a despesa primária do governo federal 
reduza de cerca de 20% do PIB em 2016, para 12% em 2026.14 Os cortes, entretanto, 
não serão homogêneos. As políticas previdenciárias e assistenciais têm importantes 
componentes de gastos obrigatórios (não discricionários), o que pressionará as 
demais áreas da política social a compensá-las. As áreas de saúde e educação, por 
sua vez, deverão, obrigatoriamente, manter o nível de gastos congelados. Assim, as 
demais políticas sociais deverão absorver a pressão orçamentária desencadeada pela 
EC. Entre essas, muito provavelmente as políticas destinadas à agricultura familiar, 
aos povos e às comunidades tradicionais e à reforma agrária estarão entre as mais 
seriamente afetadas, tal como a história recente dos progressivos contingenciamentos 
orçamentários nos revela. 

Se essa tendência se confirmar, os últimos quinze anos de avanços dessas políticas, 
que ampliaram significativamente o acesso da população rural aos seus direitos e 
reduziram as desigualdades entre campo e cidade, serão gravemente comprometidos, 
principalmente quando se considera que as áreas rurais são as primeiras a ficarem 
desassistidas quando ocorrem reduções na cobertura das políticas de educação, saúde, 
cultura e assistência social. Na conjuntura atual, até mesmo a previdência rural, que se 
estruturou no campo como a maior política social em termos de abrangência e relevância 
econômica (Delgado, 2015, p. 436), está sob a mira do ajuste fiscal. 

Como mencionado, a política previdenciária tem importante componente 
de gasto obrigatório. Ainda que atos administrativos possam alterar, em alguma 
medida, sua cobertura e, desta forma, comprimir o gasto orçamentário em contexto 
de restrição fiscal, alterações substanciais nas condições de acesso e no valor do 
benefício dependem de emenda constitucional. Nesse contexto, desde 2015, o 
tema da reforma da previdência ressurgiu com força na agenda política. O tom do 
debate, como usual, é a responsabilização do denominado “deficit da previdência” 
pelo deficit primário do governo.

De fato, o gasto com a previdência social no país é significativo. Quase um 
quarto do orçamento da União é direcionado às despesas previdenciárias, o que 
torna uma parte relevante do orçamento público “protegida” da disputa política.15 

14. Para mais informações, ver FES et al. (2016). Disponível em: <https://goo.gl/pXExjZ>. Acesso em: 6 out. 2017.
15. Em 2015, 55% do orçamento da União foi direcionado a “encargos especiais” e 23%, à previdência social. Ou 
seja, todas as outras áreas de atuação do governo – educação, saúde, assistência social, trabalho, defesa, judiciária, 
entre outras – ficaram com apenas 22% do orçamento. Mais dados em: Siga Brasil, Painel do Cidadão, Composição 
por área de atuação do governo (função) de Orçamento da União – Despesa Executada. Disponível em: <https://goo.
gl/4qXrQz>. Acesso em: 10 maio 2017. 
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A magnitude desse gasto é justificada, em grande parte, pelo sucesso da política 
em incluir a população idosa brasileira. Trata-se de uma política que se estruturou 
com base em princípios universais e solidários, e que atua muito positivamente na 
redução das desigualdades sociais e regionais brasileiras. Sob diferentes abordagens, 
estudiosos do assunto reconhecem o imenso potencial redistributivo do Regime 
Geral de Previdência Social (Schwarzer, 2000; Caetano e Monastério, 2014; 
Barbosa e Constanzi, 2009).

A previdência rural, em especial, praticamente pôs fim ao problema da 
pobreza extrema da população idosa no campo, e seus efeitos sociais e econômicos 
extravasam a população beneficiária, repercutindo favoravelmente no dinamismo 
econômico das pequenas cidades brasileiras e na permanência da população jovem 
no campo. É lícito dizer, assim, que a previdência rural exerce papel relevante na 
reprodução social e econômica da agricultura familiar e no abastecimento alimentar 
das cidades e do campo (Arbex e Galiza, 2016).

O gasto líquido (arrecadação rural subtraída das despesas com benefícios 
rurais) para assegurar aos trabalhadores rurais tal proteção, bem como para produzir 
tais “externalidades positivas” estratégicas para o país, em 2015, foi de cerca de 
R$ 91 bilhões, aproximadamente 1,5% do PIB, ou menos de 4% do orçamento 
da União. Este parece um custo compatível com a dimensão e a relevância desta 
política, especialmente em um país marcado pela desigualdade social e por uma 
política fiscal eivada de elementos regressivos. O diagnóstico pró-reforma, entretanto, 
reconhece a previdência rural como a grande responsável pelo “rombo” do sistema, 
e, consequentemente, pelas incertezas dos mercados relacionadas às contas públicas.

A Proposta de Emenda Constitucional no 287/2016, conhecida como “PEC 
da reforma da previdência”, foi encaminhada pelo governo federal ao Congresso 
Nacional em 5 de dezembro de 2016. No que diz respeito à previdência rural, em 
termos concretos, a PEC extingue a categoria de “segurado especial” – que, pelas 
regras atuais, inclui praticamente a totalidade dos(as) trabalhadores(as) rurais – e 
institui um regime previdenciário único para todos(as) trabalhadores(as) do país. 
Se aprovada, as principais consequências dessa homogeneização seriam: 

1) A idade mínima de aposentadoria rural, definida pelos critérios vigentes 
em 60 anos para homens e 55 para mulheres, seria elevada a 65 anos 
para ambos os sexos. 

2) A atual exigência de comprovação de quinze anos de exercício de atividade 
agrícola como critério de acesso à aposentadoria seria substituída pela 
cobrança de uma contribuição monetária, obrigatória e periódica, 
cuja alíquota seria determinada em lei, a cada trabalhador(a) rural 
individualmente, por um prazo mínimo de 25 anos. 
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3) A condição de segurado da previdência, hoje extensível a todos os agricultores 
familiares maiores de 16 anos, seria condicionada ao adimplemento dessa 
contribuição, conforme a periodicidade e os prazos de carência a serem 
estabelecidos em regulamentação posterior.

Os três pontos abordados descaracterizariam por completo o conceito de 
segurado especial e, desta forma, reduziriam significativamente a cobertura pre-
videnciária dos(as) trabalhadores(as) rurais.16 Ao longo do primeiro semestre de 
2017, contudo, intensas mobilizações sociais e sindicais conseguiram evitar o 
encaminhamento acelerado da proposta no Congresso Nacional. Em 19 de abril de 
2017, o relator da Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC, deputado 
Arthur Oliveira Maia, apresentou substitutivo com importantes recuos em relação 
à proposta original. Ainda assim, o governo não conseguiu apoio suficiente para 
dar encaminhamento à PEC no Congresso Nacional, que segue em discussão no 
segundo semestre de 2017. 

Para além dos elevados prejuízos sociais, é importante salientar que os efeitos 
dinâmicos de um corte arbitrário dos benefícios da previdência rural sobre a atividade 
econômica podem ocasionar desequilíbrios orçamentários e financeiros futuros 
ainda maiores. Se há, de fato, necessidade de ajustar aspectos da política previden-
ciária, nada parece sustentar que esse ajuste deva recair sobre a população rural, 
tradicionalmente excluída das políticas de proteção e promoção social, com sérios 
rebatimentos para o desenvolvimento socioeconômico dos pequenos municípios, 
e agravamento dos problemas urbanos. As consequências desse processo sobre a 
estrutura produtiva da agricultura familiar podem ser irrecuperáveis, provocando 
um recrudescimento do êxodo rural. 

Não se trata, portanto, de subestimar a importância da responsabilidade 
fiscal na discussão sobre a previdência. A questão é perceber que grupos políticos 
se apropriam deste conceito para fazer valer seus interesses na disputa pelo fundo 
público. Duas iniciativas recentes do governo de Michel Temer são emblemáticas 
para evidenciar que a austeridade fiscal não atinge todos os setores. A primeira diz 
respeito ao perdão da dívida proposto pelo governo na Medida Provisória no 783, de 
31 de maio de 2017. Segundo cálculos da Receita Federal e da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, o Programa Especial de Regularização Tributária encaminhado 
ao Congresso Nacional previa uma perda de receitas estimada de R$ 63,9 bilhões 
nos próximos três anos, valor quase oito vezes maior ao que seria executado pelos 
programas e pelas unidades orçamentárias ilustrados na tabela 1, supondo que a 
execução de 2016 se mantivesse constante nos três anos subsequentes. Após as 
modificações propostas pelos parlamentares na comissão mista que analisou a 

16. Para uma análise mais detalhada de cada ponto, ver Arbex e Galiza (2017, p. 91-109).
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medida – dos quais quase metade integram a Frente Parlamentar da Agropecuária, 
incluindo o relator –, a renúncia fiscal saltou para R$ 220,7 bilhões (Brasil, 2016b).17

Além da Medida Provisória no 783, o governo encaminhou dois meses depois ao 
Congresso Nacional a MP no 793, de 31 de julho de 2017. Esta institui o Programa 
de Regularização Tributária Rural, que permite que produtores rurais pessoas físicas 
e adquirentes de produção rural regularizem suas dívidas relativas à contribuição 
do empregador rural pessoa física e a do segurado especial. Adicionalmente, a MP 
altera a alíquota da contribuição do empregador rural incidente sobre a receita 
bruta proveniente da comercialização, que passa de 2% para 1,2%, com o objetivo 
de reduzir “o peso muito grande (que a alíquota de 2% representa) no custo de 
produção” (Brasil, 2017b).18 O curioso é que esta proposta tramita simultaneamente 
à reforma da previdência, sob o argumento de que ela é excessivamente deficitária. 
Esta aparente contradição revela que a reforma se trata, na verdade, de uma disputa 
pelos fundos públicos. Segundo a exposição de motivos da MP no 793, a renúncia 
total da proposta nos próximos três anos é de R$ 5,44 bilhões. Após as emendas 
do Congresso Nacional, tal soma provavelmente se elevará, a exemplo do ocorrido 
na tramitação da MP no 783. 

3.2  A disputa pelos recursos naturais: questão agrária, conflitos por terra  
e desproteção ao meio ambiente

3.2.1 Questão agrária e conflitos por terra

Esta seção destina-se a analisar a pauta agrária no biênio 2015-2016, relacionando os 
números recentes dos conflitos por terra no Brasil aos avanços que a FPA conquistou 
na implementação de sua agenda de defesa do direito de propriedade e da segurança 
jurídica. Concretamente, pretende-se argumentar que o cenário recente de crescimento 
dos conflitos agrários está fortemente relacionado à dinâmica de expansão territorial do 
grande setor agropecuário, chancelada por mudanças institucionais e normativas que 
tiveram por finalidade aumentar o estoque de terras disponíveis no mercado fundiário.

Previamente, é preciso compreender que, a despeito dos notáveis acréscimos 
de produtividade advindos da crescente mecanização, as grandes monoculturas de 
commodities seguem sendo fortemente dependentes da sucessiva incorporação de 
novas extensões de terra para assegurar ganhos de escala, o que pode ser demonstrado 
por meio de diversas fontes de informações. De acordo com dados da Pesquisa 
Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
a cultura de soja, por exemplo, teve, entre 2006 e 2016, um aumento de 83% na 
quantidade produzida, com um ganho de 22% do rendimento médio por hectare, 
mas à custa, também, de um aumento de 50% da área plantada. A monocultura de 

17. Disponível em: <https://goo.gl/na3sNr>. Acesso em: 24 out. 2017. 
18. Disponível em: <https://goo.gl/4rs9qZ>. 
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cana, por sua vez, aumentou em 61% a quantidade produzida no mesmo período, 
mas sem registrar aumento no rendimento médio no período e à custa de uma 
expansão de 60% da área plantada. 

Os dados da Conab reiteram essa tendência. Entre as safras 2006/2007 e 
2016/2017, a soja teve um aumento da quantidade produzida de 95,4% (chegando 
a 114 milhões ton), com um ganho de produtividade de 19,2% e com um aumento 
de área de 63,9% no período (chegando a 33,9 milhões ha). Nas regiões Norte 
e Nordeste, onde se tem intensificado a expansão da fronteira agrícola, a área 
plantada de soja cresceu 2,6 vezes ao longo do último decênio. A comparação 
entre as safras de cana de 2006/2007 e 2016/2017 apontam na mesma direção: 
aumento de 38,4% da produção, com uma redução de 5,7% na produtividade e 
uma expansão de 46,8% da área plantada. 

Se, por um lado, a expansão das áreas plantadas de commodities foi e continua 
sendo condição para os incrementos recordes de produção agrícola registrados na 
história recente do país; por outro, tal dinâmica produziu e continua produzindo uma 
série de tensões nos espaços rurais, que se expressa, em grande medida, nos números de 
conflitos por terra que serão analisados nesta seção. Para tanto, utilizar-se-ão os dados 
relativos a conflitos agrários, coletados em campo pela Comissão Pastoral da Terra e 
compilados em relatórios anuais, que, à falta de registros oficiais seriados e consistentes, 
se tornaram a principal referência para os estudos da violência no meio rural brasileiro.19 

A categoria conflitos por terra engloba ações de resistência e enfrentamento 
pela posse, uso e propriedade da terra e seus recursos – os conflitos por terra 
propriamente ditos –, bem como ocupações e acampamentos, que envolvem grupos 
sociais identificados com modos rurais de vida e produção. As ocupações defi-
nem-se como ações coletivas de famílias que, instalando-se em imóveis rurais, 
demandam terras que não cumprem a função social, ou como ações de indígenas e 
quilombolas que, por meio dessa estratégia, pressionam o Estado pela demarcação 
de seus territórios. Os acampamentos são considerados espaços coletivos nos 
quais famílias sem-terra se organizam para reivindicar a criação de assentamentos.  
A violência, como elemento caracterizador dos conflitos, diz respeito a situações 
de constrangimento ou repressão sofridas pelas famílias, como ações de despejo, 
expulsão forçada, destruição de bens, roças e casas ou pistolagem.20  

19. A CPT publica números da violência no campo desde o início da década de 1980 – a primeira edição do relatório 
Conflitos no campo é de 1985 –, e, ao longo dos anos, aperfeiçoou os processos técnicos de cadastramento das 
informações, consolidando uma metodologia que se pauta por três critérios gerais: i) busca de fontes primárias dos 
dados, a partir de relatos obtidos junto a agentes de base da CPT e parceiros – declarações, boletins de ocorrência e 
outros registros repassados por movimento sociais, sindicais ou igrejas à secretaria nacional da CPT; ii) busca de fontes 
secundárias em jornais, documentos oficiais e institucionais; e iii) processamento e sistematização.
20. Os relatórios anuais da CPT listam essas ocorrências na seção Violência contra a ocupação e a posse, que, na edição 
de 2016, se encontra na p. 106, tabela 3 (CPT, 2016). Disponível em: <https://goo.gl/m2p4Sp>.
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Os dados do gráfico 1 apresentam a evolução do total das ocorrências anuais de 
conflitos por terra (incluindo ocupações e acampamentos) e do número de famílias 
envolvidas neles entre 2008 e 2016. Como se pode ver, de 2013 a 2014, ocorre um 
salto significativo no número de famílias envolvidas em conflitos (de 87.015 para 
121.158, alta de 40%), com um respetivo adensamento dos conflitos que eleva o 
número médio de famílias por ocorrência (de 86,4 em 2013 para 118,4 em 2014); 
esses patamares seguem crescendo até 2016, quando se registram os números mais 
elevados da série, tanto para conflitos de terra – 1.295 no total – quanto para o 
número de famílias envolvidas – 137,3 mil. 

GRÁFICO 1
Evolução do total de conflitos por terra e famílias envolvidas – Brasil (2008-2016)

Fonte: CPT (2016). 
Elaboração dos autores.
Obs.:  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

As características da trajetória de crescimento da violência no campo nos 
últimos anos permitem apreender algumas das principais dimensões – sociais, 
políticas e econômicas – assumidas pela dinâmica recente de conflitos agrários no 
Brasil. Essa dinâmica distingue-se, em certa medida, por três elementos principais:  
i) a ampliação da participação relativa de povos indígenas e comunidades quilombolas 
nos conflitos agrários; ii) o aumento da violência patronal em contraposição a uma 
redução das formas clássicas de mobilização dos grupos sociais em luta por terra; 
e iii) o avanço do grande setor agropecuário sobre as terras públicas. 
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O crescente protagonismo de povos indígenas e quilombolas na luta por terra 

Do ponto de vista dos trabalhadores rurais e dos povos e das comunidades 
tradicionais envolvidos nas lutas por terra, é possível verificar, a partir dos dados 
da CPT, que, de 2008 a 2016, cinco grupos sociais responderam, em média, 
por 85% do total de famílias em conflito e por 83% do total das ocorrências: 
trabalhadores sem-terra, indígenas, posseiros, quilombolas e assentados.21  
O gráfico 2 mostra como variou entre 2008 e 2016 a participação desses grupos 
sociais nos conflitos por terra (excluídos os acampamentos e as ocupações), 
segundo o número de ocorrências.22 

GRÁFICO 2 
Evolução do total de conflitos por terra, por ano e grupos sociais – Brasil (2008-2016)

Fonte: CPT (2016).
Elaboração dos autores.
Obs.:  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

21. Esses dados consideram apenas conflitos por terra propriamente ditos, e excluem as informações relativas a ocupações 
e acampamentos, organizadas, nos relatórios da CPT, segundo os nomes dos movimentos sociais envolvidos, e não 
segundo os grupos sociais. Além das categorias indicadas no texto, os relatórios da CPT passaram a incorporar diversas 
denominações de grupos em luta pela terra, algumas relativas à dinâmica agrária específica de uma região (faxinalenses 
no Paraná, quebradeiras de coco no Maranhão, “caipiras” em São Paulo, comunidades de fecho e fundo de pasto na 
Bahia, geraizeiros em Minas Gerais etc.), outras referentes a grupos menores em virtude do caráter específico de suas 
atividades (seringueiros, ribeirinhos, pescadores e extrativistas), outras definidas por uma condição relativamente mais 
segura em relação à terra (pequenos proprietários) e, por fim, outras nascidas dos contextos próprios de conflito (atingidos 
por barragens). Como seria difícil propor uma análise capaz de abarcar em suas particularidades todas as categorias, 
optou-se por realçar apenas os grupos sociais mais representativos no total de conflitos.   
22. Preferiu-se apresentar os dados por número de ocorrências – e não por número de famílias – a fim de dar realce à 
terra como unidade da contagem de conflitos: cada conflito representa uma área rural em disputa.  
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Em termos absolutos, de 2008 a 2016, os números de conflitos por terra 
envolvendo povos indígenas e comunidades quilombolas cresceram, respectivamente, 
3,1 vezes e 4,9 vezes, ao passo que, tanto para posseiros quanto para assentados, 
esse aumento foi de 2,1 vezes. Conquanto os trabalhadores rurais sem-terra sigam 
protagonizando a luta por terra, o número de conflitos envolvendo esse grupo 
social subiu menos comparativamente: 1,7 vez. Em termos relativos, a proporção 
de conflitos envolvendo povos indígenas e comunidades quilombolas, somados, 
no total de conflitos por terra aumentou de 18% em 2008 para 28% em 2016. 

Esse resultado teve como pano de fundo a ofensiva ruralista contra os direitos 
territoriais dos povos indígenas e quilombolas, que passou a operar também, e 
cada vez mais, por meio de instrumentos normativos e judiciais. Até 2015, porém, 
pode-se dizer que o objetivo da FPA de assegurar ao grande setor agropecuário o 
controle dos usos da terra no país – por meio da expansão desregulada do mercado 
de terras e da incorporação de terras devolutas, mas “destináveis” a fins de interesse 
social – empregava instrumentos de caráter mais amplo e estrutural, sobretudo 
pelas vias dos poderes Legislativo e Judiciário. Essa estratégia respondia à dinâmica 
específica da coalização de governo da qual a bancada ruralista fazia parte, uma 
dinâmica que atendia aos seus pleitos mais gerais no âmbito da política agrícola 
(com aumento do volume de créditos destinados ao agronegócio nos plano-safra, 
por exemplo), mas que protegia de certa forma, e ainda que sob estreitos limites, as 
posições executivas que buscavam dar cumprimento a uma política agrária ligada 
aos mandados constitucionais: a reforma agrária, a demarcação de terras indígenas 
e a regularização de áreas quilombolas. Desde o biênio 2012-2013, porém, se 
observava um congelamento da pauta agrária relacionada a direitos territoriais, um 
reflexo da crescente capacidade de pressão assumida pelo bloco político ligado ao 
agronegócio: os anos que precederam à crise política de 2015-2016 marcaram o 
enfraquecimento acelerado dessas políticas, reduzidas em certos momentos a uma 
institucionalidade sem capacidade de ação. Com o impeachment, essa tendência 
ganha intensidade e põe sob risco mesmo essa “resistência” institucional.  

 Entre os instrumentos de caráter mais amplo e estrutural pelos quais a 
FPA pretende intervir sobre a política agrária e fundiária, pode-se citar a PEC 
no 215/2000. Se aprovada,23 esta PEC alterará o art. 49 da Constituição para 
incluir, entre as competências exclusivas do Congresso Nacional, a aprovação de 
demarcações de terras indígenas, remetidas, sob a forma de projeto de lei (PL), 
pelo Poder Executivo. Além disso, ao propor que os procedimentos de demarcação 
sejam regulamentados por lei – são de natureza administrativa, atualmente –, a PEC 
transfere simultaneamente ao Congresso a prerrogativa de arbitrar os critérios que 

23. Em 27 de outubro, foi publicado, com voto pela aprovação, o parecer da Comissão Especial criada para apreciar a 
proposta. Atualmente, a PEC no 215 aguarda votação em plenário.   
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virão a compor os processos demarcatórios.24 Dada a força da bancada ruralista no 
Legislativo federal, pode-se presumir que a aprovação da PEC no 215 criará um 
ambiente político bastante desfavorável a novas demarcações. 

No que diz respeito aos remanescentes de quilombos, uma ação direta de 
inconstitucionalidade (Adin), proposta pelo antigo PFL – atual DEM – contra o 
Decreto no 4.887/2003, que regulamenta o procedimento de titulação dos territórios 
quilombolas,25 consiste na iniciativa de efeitos mais abrangentes contra a política 
específica de regularização fundiária dessas comunidades: se o decreto for declarado 
inconstitucional, a política perderá seu único marco regulatório. 

Embora esses instrumentos não tenham sido efetivados, eles acabaram por 
impor um relativo imobilismo às políticas de demarcação de terras indígenas e de 
regularização de territórios quilombolas ainda sob o primeiro governo Dilma Rousseff, 
quando a pauta assistencial de superação da pobreza, de vocação universalista e 
menos contenciosa que a pauta agrária, prevaleceu como principal política pública 
voltada à população do campo.26 A partir de 2016, à medida que a bancada ruralista 
passou a alargar sua influência no novo governo, aqueles instrumentos de alcance 
mais amplo e estrutural assumiram uma posição de fundo, ao mesmo tempo que 
iniciativas mais imediatas, capitaneadas pelo Executivo,27 ganharam relevo. 

Esse processo se mostrou particularmente nítido no caso da questão indígena. 
Desde 2011, o orçamento da Funai vem sofrendo sucessivos cortes. Em 2016, 
ocorreu uma redução de quase um quarto do orçamento de R$ 653 milhões 
autorizado pelo Congresso. O valor executado – R$ 531 milhões – registrou queda 
real de 11% em relação a 2015. O Decreto no 8.859/2016 estipulava um corte 
de 38% dos recursos para custeio e investimento da Funai28 em 2017, e em maio 

24. Entre outras possibilidades aventadas ao longo dos debates parlamentares em torno da proposta, pode-se incluir, 
como nova exigência, a participação obrigatória das instâncias municipais e estaduais dos poderes legislativos no 
processo de reconhecimento e demarcação de terras indígenas situadas em seus respectivos territórios.   
25. Iniciado em 2012, o julgamento segue empatado até o momento. 
26. Após uma longa paralisia, em virtude dos compromissos assumidos com a bancada ruralista enquanto esta compunha 
a coalização que o apoiava, o governo Dilma Rousseff delimitou nove e homologou quatro áreas indígenas entre janeiro 
e abril de 2016, quando o destino político do mandato, então já sem sustentação parlamentar, estava definido. Apesar 
disso, a presidente destituída registrou o menor número de demarcações desde a redemocratização do país. Desde 29 
de abril de 2016, já sob a gestão Temer, nenhum decreto de homologação de terras demarcadas foi assinado. Segundo 
reportagem de João Fellet, publicada em 18 de outubro de 2017 no site da BBC Brasil, a Casa Civil da Presidência 
enviou ofício ao Ministério Público Federal, em abril de 2017, reconhecendo que determinou a suspensão de titulações 
de territórios quilombolas até que o STF conclua o julgamento da Adin, o que não tem prazo para ocorrer. Disponível 
em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41644992>. Acesso em: 5 mar. 2018.
27. É importante mencionar, como parte da estratégia da bancada ruralista de fortalecer o apoio à PEC no 215, a 
instalação da CPI da Funai e do Incra, ocorrida no final de 2015, logo após a aprovação daquela proposta de emenda 
constitucional no âmbito de uma comissão especial. A CPI foi prorrogada (convertendo-se na CPI da Funai e do Incra 
2) até o primeiro semestre de 2017, concluindo seus trabalhos com a apresentação do relatório final em maio desse 
ano. O documento solicita o indiciamento criminal de 67 pessoas, entre indígenas, antropólogos, membros de ONGs 
e servidores, e pede uma “reestruturação” da Funai – a proposta constante na versão inicial do relatório era pela 
extinção do órgão – e reanálise das demarcações de terras indígenas em andamento e anulação ou revogação de 21 
decretos editados pela então presidente Dilma Rousseff relativos à desapropriação de imóveis por interesse social para 
fins de reforma agrária. 
28. Mais dados em: <https://goo.gl/jcYSNp>.
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desse ano, confirmou-se o contingenciamento de 55% dos recursos discricionários 
autorizados à fundação.29 

Afora as questões orçamentárias, uma série de atos administrativos recentes 
denota o processo de enfraquecimento do órgão. A Portaria no 80, publicada em 
janeiro de 2017 pelo Ministério da Justiça, modifica o rito de demarcação de terras 
indígenas, relativizando o peso decisório da Funai ao submetê-la a um “grupo 
técnico especializado” de assessoramento ministerial, que, além da fundação, será 
composto pela equipe de consultoria jurídica do ministério e representantes das 
secretariais de direitos humanos e de igualdade racial, o que, de certo modo, amplia 
a margem discricionária da decisão. Em março de 2017, o Decreto no 9.010, 
propondo uma reestruturação do quadro funcional da Funai, extingue 51 das 
297 coordenações técnicas locais, a maioria das quais situadas em áreas remotas da 
Amazônia30 e responsáveis por oferecer aos indígenas uma representação de Estado 
frente às pressões que seus territórios sofrem por parte de madeireiros, grileiros e 
outros agentes.  

Para as comunidades quilombolas, a política de regulação fundiária tem 
caminhado a passos lentos desde seu princípio. Segundo dados do Incra,31 até 
fevereiro de 2016, haviam sido expedidos 210 títulos em 151 territórios para 241 
comunidades32 – o que representa apenas cerca de 10% do total de comunidades 
certificadas.33 Metade dos títulos foi emitida entre 2010 e 2015. A aceleração das 
titulações nesse último quinquênio pode ser atribuída a três fatores: a precedência 
de um grande quantitativo de certificações acumuladas, a maior participação relativa 
de órgãos não federais nos processos titulatórios – Incra e Secretaria do Patrimônio 
da União (SPU) responderam por apenas 40% do total de títulos – e a área média 
menor dos territórios regularizados no período (760,4 hectares) em comparação 
com a dos territórios titulados antes de 2010 (8,9 mil hectares), com a daqueles 
cujos processos de titulação estão em andamento (9,5 mil hectares) ou, ainda, com 
a das terras indígenas homologadas e regularizadas (242,9 mil hectares).34  

29. Para mais informações, ver:  <https://goo.gl/J16V9R>. 
30. Um detalhamento recente desses cortes e das regiões atingidas pode ser visto em: <https://goo.gl/EeMmvU>. 
Acesso em: 4 nov. 2017,
31. Ver o link do arquivo em excel em: <www.incra.gov.br/tree/info/file/8797>. Acesso em: 5 nov. 2017. 
32. As diferenças entre esses números devem-se, primeiramente, ao fato de uma mesma comunidade ser beneficiada 
por mais de um título parcial de sua área e, além disso, à coexistência, em muitos casos, de mais de uma comunidade 
quilombola em um mesmo território.
33. A certificação de autorreconhecimento quilombola corresponde à primeira etapa do processo de regularização do 
território e é atribuição da Fundação Palmares.
34. Terras indígenas já registradas em nome da União. Ver em: <https://goo.gl/vw2psH>. Acesso em: 5 nov. 2017. Além 
disso, as demarcações de terras indígenas tendem a ser mais conflituosas que as de territórios quilombolas, na medida 
em que, no caso destas últimas, os ocupantes não quilombolas podem ser indenizados pela perda de suas áreas, ao 
passo que os ocupantes não indígenas, em áreas homologadas como terras indígenas, são passíveis de desintrusão, 
sem direito à indenização.  

http://www.incra.gov.br/tree/info/file/8797
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A reforma administrativa e ministerial empreendida pela gestão Temer acres-
centou outro forte limitante à política de regularização das terras quilombolas 
ao subordinar as competências do Incra à Casa Civil por meio do Decreto no 
8.865/2016. Com isso, as pautas relativas à reforma agrária e à delimitação das 
terras das comunidades remanescentes de quilombos (art. 3, I e III) deixaram de 
estar vinculadas a órgãos executivos, com autonomia relativa e especialidade técnica 
na consecução das políticas agrárias e fundiárias, para se subordinarem ao núcleo 
de controle político do bloco de poder do governo.

Os indícios de aumento da violência patronal 

Embora, do ponto de vista territorial, os conflitos por terra que atingem povos 
indígenas e comunidades quilombolas estejam associados à dinâmica do capital 
agropecuário que faz avançar a fronteira agrícola em direção às terras públicas; 
do ponto de vista dos direitos, a escalada da violência contra esses grupos sociais 
encontra uma possível explicação no fato de eles serem os únicos a dispor de 
proteção constitucional sobre as terras reivindicadas como suas.35 A previsão dessa 
garantia legal, na medida em que subtrai virtualmente essas terras do mercado 
fundiário e as coloca sob proteção do Estado, confronta-se com a pressão pelo 
aumento das áreas de monocultura de grande escala,36 uma pressão que se exerce 
mais intensamente nas franjas da fronteira agrícola e tem por alvo terras públicas 
e áreas de titularidade indefinida ou sob regimes precários de ocupação. É este, 
por exemplo, o caso dos posseiros, grupo social que, de 2015 para 2016, registrou 
um aumento de 60% do número de conflitos, atrás apenas dos quilombolas (cujos 
conflitos subiram 84% de um ano para outro) e acima mesmo dos indígenas 
(alta de 58% do número total de conflitos). 

Esse crescimento da violência, entretanto, tem uma característica importante, 
que sobressai quando se agrupam os dados de conflito com os dados de ocupações/
retomadas e acampamentos: os “vetores” de conflito que podem ser atribuídos 
aos trabalhadores – as ocupações/retomadas e os acampamentos – têm recuado, 
em termos numéricos, quase ininterruptamente, desde 2008, ao passo que os 
“vetores” patronais do conflito por terra, isto é, os atos em que está presente algum 
tipo de violência contra os trabalhadores (expulsão, despejo, destruição de bens, 
pistolagem), têm aumentado ano a ano, culminando nos números alarmantes de 
2016. Essa dinâmica pode ser observada no gráfico 3. 

35. Nos arts. 67 e 68, dos Atos e Disposições Transitórias: o primeiro prevê a demarcação, em favor deles, das terras 
tradicionalmente ocupadas por povos indígenas; o segundo reconhece às comunidades quilombolas a propriedade 
definitiva das terras que ocupam e obriga a União a emitir os respectivos títulos.  
36. Esses dados serão apresentados mais adiante.  
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GRÁFICO 3
Evolução do total de conflitos por terra, por tipo de conflito – Brasil (2008-2016)

Fonte: CPT (2016).
Elaboração dos autores.
Obs.:  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das 

condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

Os dados da CPT apontam que, enquanto o número de ocupações/retomadas 
caiu em um quarto e o número de acampamentos se reduziu quase à metade de 
2008 a 2016, o número de conflitos por terra que pode ser caracterizado como 
violência patronal subiu 2,3 vezes no mesmo período. 

O gráfico 4 mostra como se comportaram os números da violência contra 
a posse e a ocupação, de acordo com o tipo de violência sofrido pelas famílias 
envolvidas em conflito por terra.37 O total de famílias ameaçadas de despejo 
em 2016 – ou seja, sujeitas a serem retiradas, por mandato judicial, da área que 
ocupam – corresponde a oito vezes o número registrado em 2008 e a uma alta de 
20% em relação a 2015; o número de famílias despejadas subiu 41% de 2008 a 
2016; no mesmo período, praticamente dobrou o número de famílias que tiveram 
suas casas destruídas. O total de famílias expulsas por ação privada subiu 43% de 
2008 a 2016, chegando a 2,6 mil. 

Também registraram significativa alta o número de famílias que sofreram 
ameaça de expulsão – 60% a mais em 2016 em comparação com 2008 – e o 

37. Dada a metodologia da CPT, os totais de famílias envolvidas em conflito por terra não correspondem aos totais de 
famílias vítimas das formas específicas de violência mostradas no gráfico 4. Isto ocorre porque a contagem do total 
de famílias envolvidas em conflito leva em consideração todas aquelas que vivem em uma área sob disputa e estão 
expostas às formas específicas de violência que apenas parte delas efetivamente sofreu.   



352 Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 25 | 2018

daquelas que foram vítimas de ações de pistolagem – 2,5 vezes maior em 2016 que 
em 2008 –, o que de certo modo sugere que a tática de intimidação com agentes 
particulares armados segue sendo um dos principais recursos de violência usados 
contra as famílias camponesas que ocupam terras em disputa.

GRÁFICO 4 
Evolução do total de famílias vítimas de violência contra a ocupação e a posse – 
Brasil (2008-2016)

Fonte: CPT (2016).
Elaboração dos autores.
Obs.: 1.  Os relatórios da CPT incluem outras formas específicas de violência contra a ocupação e a posse, como a destruição 

de roças e de bens, não incluídas no gráfico por economia visual.  
2.  Figura reproduzida em baixa resolução e cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude 

das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

A disputa sobre as terras públicas 

Uma terceira dimensão dos conflitos por terra diz respeito ao avanço do grande 
setor agropecuário sobre as terras públicas de destinação definida – como os 
assentamentos de reforma agrária e as áreas protegidas38 – ou aquelas sob regime 
transitório ou precário de titularidade ou ocupação – compreendidas sob o termo 
genérico de “terras devolutas”. 

Tal ofensiva está por trás, como visto, dos instrumentos pelos quais a bancada 
ruralista procura restringir ou fazer retroceder as políticas de demarcação de áreas 
indígenas e quilombolas. Iniciativas com o objetivo de reduzir o tamanho ou o 

38. De acordo com o Decreto no 5.758/2006, entende-se como área protegida as unidades de conservação definidas pelo 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as terras indígenas e terras ocupadas por remanescentes quilombolas.
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status de proteção de unidades de conservação (UCs) – parques, florestas e reservas –  
em favor do agronegócio e do setor de mineração – tais como a MP no 756, de 
dezembro de 2016, que propunha reduzir a Floresta Nacional do Jamanxim, e a 
Portaria no 128, de abril de 2017, do Ministério das Minas e Energia (MME), que 
abriu caminho para a extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca) –  
também foram encaminhadas, mas sofreram grande resistência dos ambientalistas 
e da comunidade internacional. Dessa forma, seguem em discussão – em meio a 
vários recuos do governo – ao longo do segundo semestre de 2017. 

A mercantilização das terras públicas também avançou no período por 
intermédio da MP no 759/2016 – convertida na Lei no 13.465/2017 –, e passou a 
desdobrar-se em duas frentes definidas: a pressão pela titulação acelerada dos lotes 
dos assentamentos de reforma agrária e a expansão da política de regularização 
fundiária de ocupações privadas em terras públicas federais em todo o país. 

A Lei no 13.465/2017 promove grandes mudanças na política de reforma 
agrária. Em primeiro lugar, cria condições para a titulação em massa dos lotes, não 
só encurtando os prazos e suprindo requisitos antes obrigatórios à concessão de 
títulos de domínio – que transferem a terra à propriedade particular do assentado –,  
mas convertendo tal iniciativa em verdadeira política de Estado. A justificativa 
oficial, apontando que a Constituição prevê (art. 189) a concessão de título de 
domínio (TD) como direito dos assentados e que, nos últimos trinta anos, apenas 
15% deles foram titulados,39 pouco leva em conta os riscos de reconcentração 
fundiária e evasão de famílias rurais do campo que tal política pode representar. 
Dando nova redação à Lei no 8.629/1993, a Lei no 13.465 determina que um projeto 
de assentamento passe a ser considerado “consolidado” a partir do momento em 
que completa quinze anos de criação – ou em até três anos, se já tiver cumprido 
esse prazo em 1o de julho de 2017 –, independentemente da implementação (art. 
17, § 6o e § 8o) dos créditos de instalação aos assentados e da conclusão dos 
investimentos na infraestrutura do projeto (água, luz, estrada etc.). Uma vez que 
a consolidação prevê outorga dos instrumentos definitivos de titulação (art. 17, 
V) e que um projeto pode ser “emancipado” se mais da metade dos assentados são 
titulados, essa autorização dada pela nova lei poderá titular assentados em situação 
de vulnerabilidade social, desassistidos de políticas básicas de estruturação produtiva 
e sem outro horizonte que não a venda dos lotes.

Além desse incentivo “negativo”, a Lei no 13.465/2017 aduz ainda dois 
incentivos “positivos” para promover a saída dos assentados dos seus lotes por meio 
de venda da terra que o título de domínio passa a permitir-lhes: reiterando um 

39. Segundo a Cartilha de esclarecimentos a respeito da MP no 759, publicada pela presidência da República, “o ritmo 
administrativo de titulações foi significativamente reduzido” nos últimos anos: de 2000 a 2002 foram emitidos 62.196; 
de 2003 a 2010, 17.843; de 2011 a 2015, 4.926 TDs (Brasil, 2016c). Disponível em: <https://goo.gl/StmWuW>. 
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precedente já constante na Lei no 13.001/2014, o novo dispositivo legal autoriza a 
negociação privada do lote de reforma agrária após dez anos decorridos do contrato 
de concessão de uso, o instrumento inicial que confere ao assentado a posse de 
um lote num assentamento recém-criado. Isto significa que, uma vez que se lhe 
conceda o título de domínio da terra, o assentado, se já contar mais de dez anos 
no assentamento, pode vender seu lote tão logo tenha adimplido com o valor da 
alienação.40 Os critérios de definição desse valor, também objeto de alteração legal,41 
constituem um incentivo econômico adicional: ele será estabelecido entre 10% 
e 50% do valor mínimo da pauta de valores da terra nua para fins de titulação e 
regularização fundiária, ou seja, corresponderá a algo entre metade e um décimo 
de um preço já significativamente inferior ao de mercado. Para lotes de dimensão 
inferior ou igual a um módulo fiscal – que correspondem a cerca de 80% dos lotes 
em assentamentos42 –, a Lei no 13.001/2014 já garantiu a transferência não onerosa 
da titularidade ao assentado.   

A única ressalva constante na lei contra os riscos de que a venda dos lotes 
dos assentados dê ensejo a um ciclo de reconcentração fundiária em uma área 
reformada – pondo a perder todo o acúmulo de luta e mobilização social e todos os 
investimentos públicos envolvidos na criação de um assentamento – é a proibição 
de que a terra vendida venha a integrar uma propriedade de área superior a quatro 
módulos fiscais.43 Ocorre, entretanto, que essa vedação legal vigora apenas para 
a primeira negociação da área: nada impede que o primeiro comprador venha 
revendê-la em seguida a um segundo comprador que a integre a uma grande pro-
priedade. A rigor, dado o baixo preço da terra, não é improvável que o comprador 
interessado “adiante” ao assentado o recurso necessário à titulação da área e, depois, 
deduza esse valor da compra subsequente. 

Outro agravante da política de titulação consiste na autorização que a Lei 
no 13.465/201744 dá à celebração de contratos de integração entre empresas e 
assentados. Em regra, pelos contratos de integração, a empresa integradora fornece 

40. O art. 189 da Constituição Federal prevê que os beneficiários da reforma agrária receberão “títulos de domínio 
ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos”. Os defensores da MP no 759/2016, nos debates que 
precederam sua conversão em lei, argumentaram que caberia à “regulamentação infraconstitucional disciplinar o 
alcance” de tais títulos. A escolha legislativa adotada foi considerar que o termo inicial de contagem “do prazo de 
inegociabilidade” deveria ser o contrato de concessão de uso – um “instrumento precário e provisório” – e não o 
próprio título de domínio, a fim de evitar que o beneficiário tivesse que “aguardar mais 10 anos após o recebimento 
do título para poder negociar a parcela”. A própria forma com que tal argumento é construído deixa implícito que a 
venda do lote é um fim esperado (Brasil, 2016c, p. 15).
41. Introduzia pela Lei no 13.465/2017 no art. 17 da Lei Complementar no 76/1993.
42. Módulo fiscal é uma unidade de medida, em hectares, correspondente à área mínima necessária para que um 
estabelecimento agrícola seja viável do ponto de vista socioeconômico. O valor é fixado pelo Incra para cada município, 
levando em conta o tipo de exploração predominante, a renda obtida, e o conceito de “propriedade familiar”. A dimensão 
de um módulo fiscal no Brasil varia de 5 hectares (próximo a áreas metropolitanas no SE) a 110 hectares (na Amazônia).
43. Segundo o § 1o do art. 22 da Lei no 8.629/1993, modificado pela Lei no 13.465/2017.  
44. Modificando o parágrafo único do art. 21 da Lei no 8.629/1993. 
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os insumos controlados e o pacote tecnológico da produção45 aos produtores 
integrados; estes, obrigados a vender apenas para ela a produção, recebem o 
valor estipulado pela empresa, abatido dos “créditos” referentes ao fornecimento 
inicial. Essa prática, na medida em que compromete a autonomia produtiva dos 
assentados e em que pode significar, na prática, a cessão de direito de uso da terra 
a terceiros, era vedada aos beneficiários da reforma agrária. Essa permissão, somada 
aos efeitos da titulação, pode desencadear um amplo processo de arrendamento 
privado dos lotes de assentamento. Com isso, além da forte pressão para que os 
assentados, titulados e sem condições objetivas de produzir, deixem o campo após 
a venda dos seus lotes, pode ocorrer que muitos deles permaneçam sob a dupla 
e inaudita condição de arrendadores proletarizados pela empresa arrendatária: 
esta, dominando o processo produtivo e a cadeia de comercialização, acaba por 
controlar o uso da terra. 

Embora caiba dizer que a possibilidade de promover uma ampla titulação 
dos assentamentos em regime precário foi efetivamente inaugurada pela Lei no 
13.001/2014,46 alguns elementos da conjuntura presente e da Lei no 13.465/2017 
parecem conferir a essa possiblidade a dimensão de uma política de Estado. Em 
primeiro lugar, a Lei no 13.001/2014 permitia ao assentado optar se desejava 
receber um título de domínio ou uma concessão de direito real de uso (CDRU), 
um instrumento que não transfere ao assentado a propriedade privada da terra – a 
área segue sendo pública –, mas lhe assegura a estabilidade da posse e o direito 
de transmiti-la a seus descendentes. A CDRU foi incorporada à prática adminis-
trativa do Incra em parte para atender à situação jurídica nova de assentamentos 
criados em terras públicas federais,47 em parte para conservar o caráter público 
das terras dos assentamentos, assinalando limites à expansão de um mercado 
fundiário concentrador e, ao mesmo tempo, assegurando aos beneficiários da 
reforma agrária a extensão da posse estável da terra à continuidade da família. 
No entanto, a Lei no 13.465/2017 retira do assentado o direito de escolher a 
modalidade do título e transfere essa prerrogativa ao Incra. O contexto normativo 
permite presumir que a uniformização dos títulos, por parte da autarquia, irá se 
dar sob a forma de TDs. 

Com efeito, a Cartilha de esclarecimentos publicada pela Presidência da 
República a respeito dos efeitos da MP no 759/2016 fixa a meta de emitir, a partir 
de sua promulgação – dada na forma da Lei no 13.465/2017 –, 130 mil títulos 

45. A adoção de um pacote tecnológico único (agrotóxicos, vacinas etc.) e de insumos de origem controlada (sementes, 
mudas, animais para engorda etc.) é essencial para garantir a uniformidade dos produtos.
46. Para uma análise detalhada dessa lei e do seu impacto fundiário, ver: Brasil em Desenvolvimento 2014, v. 1, cap. 
13 (Ipea, 2014).   
47. Entre 2011 e 2015, por exemplo, foram concedidas 12,6 mil CDRUs contra 4,9 mil TDs.  
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de domínio.48 A definição dessa meta configura por si só o caráter de política de 
Estado que a titulação assumiu. Mais que isso, foi notícia recente49 a criação de 
um ranking institucional no Incra que estabelece metas e premia superintendências 
regionais que emitem o maior número de títulos: de acordo com a matéria, de 
2015 a 2016, a emissão de títulos de domínio aumentou de 1.222 para 7.356, 
ao passo que o número de novas famílias assentadas caiu de 26.335 para 1.686. 

Por fim, a Lei no 13.465/2017 introduz modificações na forma de obtenção 
de novas terras para a reforma agrária que, se não paralisam gravemente tal política, 
reduzem-na a um instrumento subsidiário ao funcionamento do mercado de terras. 
O dispositivo altera o art. 5o da Lei no 8.629/1993, criando na lei a figura do 
“acordo administrativo” entre o proprietário e o Incra, para: i) nas obtenções por 
compra e venda, autorizar o pagamento total em dinheiro ao proprietário,50 em 
valores adequados ao mercado imobiliário, de modo a garantir “a competitividade 
da proposta de aquisição do Incra” (Brasil, 2016c, p. 9); ii) nas obtenções por 
desapropriação, estender ao desapropriado o benefício da redução dos prazos de 
resgate dos títulos da dívida agrária (TDAs) – que indenizam o proprietário pela 
perda da terra – sem necessidade de propor ação judicial. 

A preocupação em garantir que o Incra concorra “em iguais condições no 
mercado de terras” (Brasil, 2016c) deixa subtendido que o principal instrumento 
de aquisição de terras para a reforma agrária será a compra e venda (op cit., p. 28), 
a preços de mercado, em detrimento das desapropriações por interesse social. Com 
isso, a reforma agrária não apenas perde seu caráter de política de intervenção 
fundiária sobre a estrutura fortemente concentrada da propriedade da terra como, 
ainda, deixa de ter, na figura da desapropriação, qualquer efeito de sanção sobre 
os latifúndios improdutivos.

Esse veloz e recente processo de reconfiguração do espaço agrário, marcado 
pela ofensiva do setor patronal, conjuga-se com o sensível aumento dos números 
de conflitos envolvendo grupos sociais caracterizados por certa estabilidade na sua 
condição em relação à terra – assentados e posseiros –, em contraste com a redução 

48. O mesmo documento projeta ainda a emissão de “327 mil CCUs e CDRUs”. Embora essa meta agregue dois 
instrumentos bem diferentes – o primeiro, de caráter inicial e provisório, identificando o assentado como beneficiário 
da reforma agrária; o segundo, de caráter mais estável, distinguindo-se do TD apenas por não ser negociável –, pode-se 
afirmar que, desse total, até 150 mil se referem à regularização, via CCUs, da situação de produtores rurais que ocuparam 
de maneira informal lotes da reforma agrária, mas cujo perfil socioeconômico se adequa aos critérios de eleição dos 
beneficiários da política (Brasil, 2016c, p. 17). Em todo caso, o fato de não haver meta individualizada para a CDRU –  
modalidade que vinha crescendo entre os beneficiários recentes da reforma agrária – permite supor que tanto ela quanto 
a CCU podem converter-se apenas em instrumentos de transição burocrática para o TD. Notícia recente reporta que o 
Incra pretende emitir, até o final de 2017, 250 mil títulos, o que corresponderia a quase um quarto de todas as terras 
da reforma agrária no país. Para mais detalhes, ver: <https://goo.gl/GNKxxV>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
49. Para mais informações, ver: <https://goo.gl/vYKse5>. Na mesma matéria, há um link para a resposta da autarquia 
à reportagem. 
50. Pela regra anterior, apenas as benfeitorias eram pagas em dinheiro; o valor da terra nua era pago em títulos da 
dívida agrária. 
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do ritmo de crescimento de conflitos envolvendo o grupo social historicamente mais 
ativo na luta por terra – os sem-terra. Os dados da CPT apontam que, de 2014 a 
2016, os totais de famílias de assentados e posseiros envolvidas em conflitos por 
terra cresceram, respectivamente, 65% (chegando a 11.129) e 84% (chegando a 
21.665), enquanto o total de famílias sem-terra em conflitos praticamente não se 
alterou (queda de 5%). Como foi visto, o aumento da violência contra posseiros 
insere-se no quadro mais amplo da disputa pelas terras públicas e da expansão 
da fronteira agrícola. Essa dimensão dos conflitos imbrica-se a outro conjunto 
de mudanças, introduzidas pela Lei no 13.465/2017 na Lei no 11.952/2009, que 
trata da regularização fundiária de posses privadas sobre terras públicas federais 
na Amazônia legal. 

O novo dispositivo traz duas mudanças principais em relação à lei anterior: 
amplia de 1.500 ha para 2.500 ha (art. 6, da Lei no 11.952/2009) o limite máximo 
da área pública passível de regularização fundiária – com consequente reversão do 
domínio de grandes áreas para a propriedade privada do autodeclarado ocupante –  
e estende as regras de regularização de terras da Amazônia para outras áreas do 
Incra situadas em todo o território brasileiro (art. 40-A). 

Muitas das condições elencadas para a emissão de títulos de domínio dos 
lotes dos assentamentos rurais se repetem no caso da regularização fundiária das 
ocupações privadas em terras públicas: i) alienação gratuita da área pública de até 1 
módulo fiscal (MF) em favor do possuinte de boa-fé (art. 11, Lei no 11.592/2009); 
ii) alienação onerosa de áreas superiores a essa com preço variando entre 10% e 50% 
do valor mínimo da pauta de avaliação de terra nua, elaborada pelo Incra (art. 12, 
§ 1o); iii) inegociabilidade do título por prazo de dez anos, reservada entretanto a 
possibilidade de venda do lote após três anos àqueles beneficiários que quitarem 
integralmente o pagamento do valor da terra nua (art. 15, § 2o). 

Além dos impactos que essa ampla política de privatização de terras públicas 
federais na Amazônia pode provocar em termos ambientais e fundiários,51 vale 
reiterar aqui as conexões que tal processo tem com a necessidade estrutural do 
grande setor agropecuário de expandir o mercado de terras e com os números da 
violência no campo envolvendo posseiros, sobretudo na região Norte, segundo os 
dados da CPT. Com efeito, o gráfico 2 deste capítulo mostra que, de 2009 – quando 
a Lei no 11.952 lançou o programa Terra Legal de regularização das ocupações em 
terras públicas na Amazônia – a 2011, e no biênio 2015-2016, o total de conflitos 
envolvendo posseiros cresceu consideravelmente: 2,2 vezes no primeiro período e 
60% no segundo. Em média, oito em cada dez desses conflitos no último biênio 
ocorreram em estados da Amazônia Legal.  

51. Para uma análise detalhada desses impactos, ainda referida à primeira redação da Lei no 11.952/2009, ver Brasil 
em desenvolvimento, 2010, v. 3, cap. 29 (Ipea, 2010).  
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3.2.2 A desproteção ao meio ambiente 

Em paralelo às questões fundiárias e aos conflitos agrários, é importante mencionar 
algumas das medidas recentemente encaminhadas na direção de reduzir a atuação 
do Estado na regulação da atividade exercida pelo agronegócio, em especial no 
que diz respeito à proteção ambiental. Tal agenda impacta decisivamente a vida 
dos povos do campo e da cidade, na medida em que comprometem frontalmente 
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à alimentação saudável 
em benefício dos interesses privados do agronegócio.

O Plano Agro+, lançado no dia 24 de agosto de 2016, teve exatamente essa 
finalidade. Focado no objetivo de modernizar e desburocratizar as normas e os 
processos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), sua 
primeira etapa contemplou 69 medidas reivindicadas por 88 entidades represen-
tativas do agronegócio brasileiro.52 A fala do ministro Blairo Maggi na ocasião 
do lançamento do Plano explicita o caráter das proposições. Segundo o ministro, 
quando questionado sobre a decisão de reduzir a fiscalização sanitária: 

o que nós estamos fazendo é... retirando de algumas áreas a fiscalização que já não se 
faz mais necessária. (...) Temos de desonerar o setor e, também, o Estado brasileiro 
não tem mais condições de ficar contratando centenas de técnicos para essas posições 
burocráticas. (...) Nós temos de confiar mais nas empresas que fazem. Quem vai penalizar 
as empresas, uma vez erradas, pegas numa infração, é o sistema de fiscalização, que 
continuará sendo, mas principalmente o mercado tem de punir aquele que faz as coisas 
erradas. (...) Temos que dar mais credibilidade àqueles que estão no sistema e que 
investem milhões e bilhões de reais (...). Não é possível que uma empresa de café, por 
exemplo, ou de maçã, ou de fumo, que investe milhões de dólares em processos, que tem 
controles absolutos sobre suas coisas, que o Estado tem que chancelar ela. Não, o Estado 
não tem que chancelar. O Estado tem que fazer fiscalizações pontuais, seletivas e a gente 
liberar. (grifo nosso).53

Fica patente que a proposta de modernização e desburocratização do Estado 
ignora que existem conflitos entre interesses públicos e privados. Ao contrário, tais 
interesses são tratados como se fossem coincidentes, e a questão da regulação estatal 
é reduzida à identificação de quem “faz as coisas erradas”. Nesses termos, ganha 
força o discurso de que os aparatos regulatórios e fiscalizatórios implicam custos 
demasiadamente altos, que recaem sobre toda a sociedade e, supostamente, sobre 
uma maioria que “faz as coisas certas”. Conforma-se, assim, o cenário propício à 
desregulamentação da atividade econômica e à prevalência dos interesses privados.

52. Na ocasião do lançamento do Plano Agro+, o governo ressaltou que as 69 medidas contempladas conformam, apenas, a 
primeira fase do plano. Somadas às demais que virão, o governo pretende implementar 283 medidas, das 315 demandas realizadas 
pelas 88 entidades representativas do agronegócio ouvidas. Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/ 
noticias/2016/08/governo-lanca-plano-de-desburocratizacao-do-agronegocio>. Acesso em: 25 out. 2016.
53. Transcrição livre de entrevista coletiva do ministro Blairo Maggi após cerimônia de lançamento do Plano Agro+, no dia 
24 de agosto de 2016. Vídeo postado pela TVNBR, disponível em:  <https://goo.gl/pbgxdH>. Acesso em: 10 dez. 2016.

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2016/08/governo-lanca-plano-de-desburocratizacao-do-agronegocio
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2016/08/governo-lanca-plano-de-desburocratizacao-do-agronegocio
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O caso da Lei no 13.301/2016, sancionada por Michel Temer em 27 de junho, 
revela os perigos de uma regulação estatal frágil que tende a privilegiar interesses de 
grandes grupos econômicos. A mencionada lei autorizou a pulverização aérea de 
agrotóxicos em áreas urbanas contra o mosquito Aedes aegypti, vetor de dengue, zika e 
chikungunya. Até a sanção do presidente, vários setores da sociedade e do próprio Estado 
se manifestaram contrários à medida.54 Todas as recomendações, entretanto, foram 
inócuas. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), órgão que lidera o combate à dengue e 
outras doenças transmitidas pelo vetor, publicou em 14 de julho a Nota Técnica no 4, 
que ressalta que a medida “carece de embasamento científico, tem efeito extremamente 
reduzido contra o vetor, representa um retrocesso nas estratégias de comunicação e saúde, 
tem uma relação custo/benefício incompatível com a realidade do país (de qualquer 
país) e coloca em risco a última ferramenta de controle químico atualmente disponível 
contra Aedes aegypti adultos (o inseticida malathion)” (Fiocruz, 2016).

Os embates contra a desregulamentação do uso de agrotóxicos no país não 
se resumiram ao episódio da Lei no 13.301/2016. Em abril de 2017, a imprensa 
noticiou que o Mapa preparou uma medida provisória para afrouxar as regras de 
registro de agroquímicos, permitindo o uso de substâncias atualmente proibidas, 
classificadas como cancerígenas ou teratogênicas, desde que utilizadas “em con-
dições recomendadas para uso”. Segundo reportagem do jornal O Estado de São 
Paulo (Formenti, 2017),  o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) – que integra o Comitê Técnico de Assessoramento 
encarregado de avaliar os critérios para uso de agrotóxicos no Brasil – se posi-
cionou contrário à medida e emitiu nota técnica com o seguinte juízo: “a edição 
da MP poderá gerar insegurança na população quanto à exposição de pessoas e 
recursos naturais a substâncias preocupantes e, também, quanto à contaminação 
de produtos agrícolas”. Desde então, a MP foi aparentemente abandonada e a 
aposta do agronegócio provavelmente se redirecionou à aprovação do Projeto de 
Lei no 6.299/2002, de autoria de Blairo Maggi, cujo escopo é ainda mais amplo no 
sentido de desregulamentar a comercialização e o uso de agrotóxicos no Brasil.55

54. Ao longo de junho de 2016, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde (Conasems) e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) 
pleitearam o veto da lei. Até mesmo o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, do 
Ministério da Saúde, emitiu nota contrária à adoção desta medida. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) 
denunciou que a lei foi acolhida em benefício do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), principal 
interessado em sua implementação. Ver ofício em: <https://goo.gl/F5U6TM>, acesso em: 17 ago. 2016; exposição de 
motivos em: <https://goo.gl/F57Vzq>, acesso em: 17 ago. 2016; <https://goo.gl/DPnLUo>, acesso em: 17 ago. 2016; 
e <https://goo.gl/EVhNcX>, acesso em: 17 ago. 2016.
55. O Projeto de Lei no 6.299/2002 tramita na Câmara dos Deputados apensado a outras 28 propostas legislativas. 
Entre os dispositivos mais polêmicos, há a criação de uma Comissão Técnica Nacional de Fitossanitários (CNTFito), que 
teria a função de avaliar quais agrotóxicos seriam liberados para utilização, e retiraria o poder de veto que atualmente 
o Ibama e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) têm. Além disso, há um dispositivo semelhante ao que 
seria proposto na MP, que permite que agrotóxicos atualmente proibidos possam ser liberados, desde que não haja 
um “risco inaceitável” na sua utilização. 
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A despeito dos embates, a tônica de “liberar” já se revela nas estatísticas de 
registros concedidos a novos agroquímicos. Segundo dados da Secretaria de Defesa 
Agropecuária do Mapa, 277 novos agroquímicos foram registrados no ministério 
em 2016, um recorde histórico. No primeiro semestre de 2017 (até 30 de junho), 
este número já alcançava 171 novos agroquímicos. As informações disponíveis para 
o período 2005-2015 indicam que a média anual de novos registros era de 140, e 
o ano de maior número de registros havia sido 2007, com 203 novos registros.56

A disputa em torno da desregulamentação do licenciamento ambiental também 
ganhou relevância no período recente. Em 2015, o senador Romero Jucá apresentou 
o Projeto de Lei do Senado no 654, que institui procedimento de licenciamento 
ambiental especial para empreendimentos de infraestrutura considerados estratégicos 
e de interesse nacional. O objetivo da proposta era autorizar o Poder Executivo 
a indicar, via decreto, empreendimentos sujeitos a um licenciamento ambiental 
“simplificado”, que se daria em uma única fase, com prazos pré-determinados e 
“enxutos”. O projeto de lei foi aprovado na Comissão Especial de Desenvolvimento 
Nacional do Senado Federal, criada para propor soluções que promovessem o 
desenvolvimento nacional em contexto de crise econômica. O parecer do então 
relator, senador Blairo Maggi, recomendou sua aprovação, baseando-se no diag-
nóstico de que “o moroso rito do licenciamento ambiental, em três fases, freia o 
desenvolvimento brasileiro e afasta novos investimentos, nacionais e internacionais, 
em empreendimentos desenvolvidos no país” (Maggi, 2015).

Vários setores da sociedade civil organizada e do próprio Estado brasileiro se 
articularam para evitar a instituição do proposto rito sumário de licenciamento. 
Assinaram um Manifesto em defesa do licenciamento ambiental no Brasil 57 136 
instituições denunciando que a proposta – além de eliminar as instâncias de par-
ticipação cidadã e minimizar o papel dos órgãos fiscalizadores de impactos sociais 
no licenciamento – promoveria uma flexibilização do licenciamento justamente 
para os empreendimentos que o poder público deveria conferir maior controle e 
prevenção, dados o porte e a complexidade dos projetos de infraestrutura. 

Em consonância com o manifesto da sociedade civil, o Ministério Público 
Federal emitiu, em dezembro de 2015, o Parecer Jurídico no 4, da Quarta Câmara 
de Coordenação e Revisão, acerca do PL no 654/2015. Segundo o parecer, o PL é 
inconstitucional, pois “simplifica o licenciamento ambiental de atividades impac-
tantes, abrindo caminho para a degradação de áreas especialmente protegidas, como 
as áreas de preservação permanente, e reduzindo os critérios e prazos de elaboração 
e análise dos estudos ambientais.” Para o Ministério Público Federal, os prazos de 
análise estipulados no PL são exíguos e desconsideram a necessidade de estudos 
e análises que, não raro, exigem monitoramento e o registro de, pelo menos, um 

56. Mais informações em: <https://goo.gl/QPJLc1>. Acesso em: 10 mar. 2017.
57. Disponível em: <https://goo.gl/bhrc2x>. Acesso em: 2 jul. 2017.
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ano do ciclo hidrológico ou, ainda, levantamentos participativos, elaboração de 
cadastros e realização de audiências públicas. Em outras palavras, os prazos – além 
de insuficientes para uma análise criteriosa e bem fundamentada – eliminam a 
possibilidade de participação social. 

A despeito do debate suscitado pelo PL, no dia 12 de maio de 2016, data do 
afastamento da presidente Dilma Rousseff, o governo encaminhou ao Congresso 
Nacional a MP no 727, que instituiu o Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI), e definiu que a obtenção de quaisquer licenças, autorizações, registros, 
permissões relacionadas aos empreendimentos do PPI devem ser concedidos “em 
prazo compatível com o caráter prioritário nacional do empreendimento”. Tal 
MP foi convertida na Lei no 13.334, de 13 de setembro de 2016, e a flexibilização 
genérica de licenciamento acelerado foi mantida, apesar das inúmeras manifestações 
contrárias por parte de organizações da sociedade civil que militam na área58 e 
das várias emendas apresentadas por parlamentares que tentaram salvaguardar a 
proteção do meio ambiente e dos direitos humanos.59 

Outro fato relevante sobre o tema foi a aprovação da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) no 65/2012, de autoria do senador Acir Gurgacz, na Comissão 
de Justiça do Senado Federal. A proposição foi aprovada no dia 27 de abril de 
2016, em meio à votação do processo de impeachment da presidente Dilma, e 
autoriza a execução de obra a partir da apresentação do estudo prévio de impacto 
ambiental (EIA), e impossibilita sua suspensão ou cancelamento, a não ser em 
face de fato superveniente. Segundo a justificação apresentada na PEC, “uma das 
maiores dificuldades da administração pública brasileira, e, também uma das razões 
principais para o seu desprestígio, que se revela à sociedade como manifestação 
pública de ineficiência, consiste nas obras inacabadas ou nas obras ou ações que se 
iniciam e são a seguir interrompidas (...).”60 O relatório favorável à PEC, aprovado 
na Comissão de Justiça, de autoria de Blairo Maggi, destaca que a “proposta inova 
o ordenamento jurídico na medida em que não permite a suspensão de obra ou 
o seu cancelamento após a apresentação do estudo prévio de impacto ambiental 
(EIA)” e que, ao fazê-lo, garante “segurança jurídica à execução das obras públicas.”61

Tal fato provocou reação imediata do Ministério Público Federal, que no 
dia 3 de maio de 2016 publicou nota técnica argumentando que tal proposição é 
inconstitucional (Brasil, 2016a). Para o MPF, a concessão de autorização à execução 
de obra tão só com a apresentação do EIA, independentemente de sua análise 
pelos órgãos licenciadores e sem possibilidade de revisão e controle administrativo 

58. Ver Nota de entidades da sociedade civil sobre a Medida Provisória 727/2016 que criou o Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), de 8 de setembro de 2016, assinada por 77 redes e organizações da sociedade civil. Disponível em: 
<https://goo.gl/4KqgkD>. Acesso em: 20 jul. 2016.
59. Emendas apresentadas na Comissão Mista da MPV 727/16. Disponível em: <https://goo.gl/3LsA5f>. Acesso em: 
20 ago. 2017.
60. Disponível em: <https://goo.gl/3MEVG5>. Acesso em: 20 ago. 2017.
61. Disponível em: <https://goo.gl/qJmG1q>. Acesso em: 20 ago. 2017.
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e judicial, retira totalmente do Judiciário e do próprio órgão licenciador qualquer 
controle efetivo sobre o cumprimento de condicionantes socioambientais, o que 
ofende os limites materiais, previstos nos incisos III e IV do preceito – separação 
de poderes e direitos e garantias fundamentais. Além disso, segundo o documento:

Pela sua própria natureza, (o EIA) não equivale a uma licença ou autorização para 
execução do que quer que seja. A simples apresentação deste estudo não tem o condão 
de autorizar desde logo a execução de uma obra ou atividade, pela total inadequação 
deste instrumento para esse fim. Necessariamente, deverá ser avaliado pelos órgãos 
de controle ambiental, submetido ao crivo da população interessada, seja por meio 
de consultas ou audiências públicas, complementado e corrigido quando se mostrar 
necessário (e a prática demonstra que a qualidade desses estudos deixa muito a desejar, 
exigindo atenção redobrada em sua análise) e, quando necessário, submetido, inclusive, 
ao controle do Ministério Público e do Poder Judiciário (Brasil, 2016a, p. 8).

A ofensiva contra o licenciamento ambiental no Congresso Nacional abarca, 
ainda, diversos outros projetos em tramitação. O PL no 3.729/2004, apensado a outros 
dezenove, também provocou intenso debate no período em análise. Em agosto de 
2017, o relator do PL e integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado 
Mauro Pereira, apresentou um substitutivo à Comissão de Finanças e Tributação, 
que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados e deve ser votado no 
Plenário ainda em 2017. O substitutivo visa instituir uma “lei geral do licenciamento 
ambiental” e, segundo o relatório do deputado, “ele tem por base a proposta trazida 
pelo Poder Executivo”, que conduziu uma série de reuniões e debates e “intermediou 
a discussão para aprimorar ainda mais o texto da proposição” (Brasil, 2004, p. 5-7).

Mais uma vez, o mote foi acelerar o processo de licenciamento, e a estratégia 
foi inviabilizar o diálogo com a sociedade civil, e reduzir o poder das instituições 
envolvidas – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Funai, 
Fundação Cultural Palmares (FCP), Secretaria do Patrimônio da União (SPU), 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), entre outras –  
a meros órgãos consultivos, sem direito a veto. Outro aspecto extremamente contro-
verso é a grande autonomia que o PL concede a estados e municípios para autorizar 
investimentos. Muitos críticos alertam que tal autonomia estimularia uma guerra 
ambiental, ao lado da guerra fiscal que já existe no país. Na avaliação geral do 
MPF sobre a proposta, “não houve uma única inovação que tivesse a intenção de 
aumentar a proteção ambiental. Ao contrário, observou-se apenas graves prejuízos 
ao patrimônio ambiental do país que o substitutivo ao PL no 3.729/2004 trará caso 
aprovado” (Brasil, 2016b, p. 4).62 

62. Em reportagem do jornal Valor Econômico, Os ruralistas ganham força, edição de 11 de agosto de 2017, o relator 
Mauro Pereira disse estar otimista com a aprovação do projeto e afirmou que a relação com o atual governo não poderia 
ser melhor. “Eu falo com o presidente Temer todos os dias. Tenho autorização para isso. É um governo parlamentarista. 
Então isso é muito bom”. E acrescentou que, no cenário de atual recessão econômica, quem impede o naufrágio e 
assegura algum crescimento do PIB é o agronegócio. “Então todos [no Congresso e no governo] tratam o agronegócio 
com a palma da mão.” (Delgado, 2017).
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3.3 A disputa pela regulação do trabalho: reforma trabalhista e trabalho no campo

A última edição deste periódico mostrou que as condições do emprego agrícola 
tiveram uma sensível melhora no período 2005-2014. O rendimento médio real 
dos assalariados permanentes e temporários elevou-se, bem como a taxa de for-
malização. É fato que o nível de emprego decresceu neste período, mas a redução 
se deu prioritariamente nas ocupações agrícolas mais precárias (Ipea, 2016). Com 
a desaceleração econômica a partir de 2012, os primeiros sinais de reversão dessa 
conjuntura começaram a aparecer. A partir de 2015, porém, com o aprofundamento 
da crise política e econômica, o cenário se agravou bastante, moldando um ambiente 
muito desfavorável às lutas dos trabalhadores rurais.

Nesse sentido, cabe destacar que a taxa de formalização registrada no mercado de 
trabalho assalariado rural atingiu 41,1% em 2015, percentual inferior ao assinalado 
no ano anterior (43,2%). Este movimento significou o primeiro recuo da taxa de 
formalização desde 2009, ano de estagnação do crescimento do PIB decorrente 
dos impactos da crise econômico-financeira internacional. O rendimento médio 
real dos assalariados agrícolas, por sua vez, sofreu uma redução substancial entre 
2014 e 2015. Os empregados permanentes diretamente envolvidos na atividade 
agropecuária assinalaram uma queda de aproximadamente 14,6%. A redução do 
rendimento dos empregados permanentes nos serviços auxiliares foi ainda maior, 
de 16,4%. Os empregados permanentes em outras atividades e os temporários 
registraram um recuo de 6,3% e de 13,6%, respectivamente.

Iniciativas em prol da adaptação da legislação trabalhista à realidade do campo, 
da ampliação das possibilidades de terceirização do trabalho e da descaracterização 
do trabalho escravo, que, em conjunto, exprimem a disputa pela flexibilização das 
regras de contratação, uso e remuneração do trabalho agrícola e pela ampliação das 
fronteiras da exploração do trabalho, ganharam relevância na agenda política.63 
Todas passaram a ser compreendidas como elementos-chave para a elevação da 
competitividade externa do país e a retomada do crescimento econômico, tal como 
a Pauta positiva para o Biênio 2016-2017 apregoa.

Inicialmente, as medidas tomadas no período em análise caminharam de 
forma difusa, com a participação dos três poderes, a depender do objeto em 
questão. Na medida em que o bloco de poder hegemônico foi se organizando, o 
Poder Executivo assumiu protagonismo na condução da chamada “modernização” 
das relações de trabalho, que culminou na aprovação da reforma trabalhista – Lei 
no 13.467, de julho de 2017 –, que, embora não trate especificamente do trabalho 
agrícola, contempla em grande medida as demandas dos empregadores rurais.

63. Essa agenda, mais específica para os trabalhadores agrícolas, caminhou junto com a agenda mais geral de 
“modernização das relações de trabalho” no país.
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Entre os importantes antecedentes da reforma trabalhista que impactam o 
trabalho no campo, cumpre registrar alguns. Em outubro de 2015, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) suspendeu, por meio de liminar, a substituição da Taxa 
Referencial Diária (TRD) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E) como indexador de dívidas trabalhistas.64 Em outubro do ano passado, o 
mesmo STF decidiu, também por meio de liminar, suspender os efeitos da Súmula 
277, de 2009, que garantia a ultratividade dos acordos e das convenções coletivas 
de trabalho.65 Convém ressaltar a importância de tais medidas para o trabalho 
assalariado no campo, ambas patrocinadas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
A substituição da TRD pelo IPCA-E visava assegurar que os valores monetários 
envolvidos em litígios trabalhistas não sofressem uma deterioração muito expressiva 
do seu poder de compra durante o período de tramitação dos processos até sua 
conclusão.66 A manutenção dos efeitos de acordos e convenções coletivas mesmo 
após o término de sua validade, conhecida como o princípio da ultratividade, tem 
como objetivo prolongar no tempo os direitos conquistados pelos trabalhadores 
e evitar protelações deliberadas no processo de negociação coletiva, tornando a 
possibilidade da supressão de tais direitos um mecanismo de pressão patronal para 
que acordos sejam celebrados à revelia da vontade dos trabalhadores. 

Desse modo, a suspensão pelo STF das medidas mencionadas apontava para 
um alívio financeiro das empresas com débitos trabalhistas, às custas de pagamentos 
de indenizações de menor valor aos trabalhadores, e para a supressão, ainda que 
por vezes temporária, de direitos assegurados em acordos e convenções coletivas. 
Parece importante registrar que levantamento do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), com base nos registros do 
Sistema Mediador do Ministério do Trabalho, indica que, em 2016, 1.027 acordos e 
convenções coletivas foram celebrados no setor rural, em todas as regiões geográficas 
do país, evidenciando o amplo alcance das medidas mencionadas para o universo 
dos trabalhadores assalariados no campo.

No dia 13 de setembro de 2016, o STF publicou decisão do ministro Teori 
Zavascki, que reformou decisão do TST, que havia anulado uma cláusula de acordo 
coletivo que excluía o pagamento das horas in itinere. No caso, o sindicato dos 
trabalhadores e a empresa haviam negociado essa exclusão em troca de vantagens 
concedidas aos trabalhadores por meio de acordo coletivo de trabalho. O ministro, 
nessa decisão, ressaltou que “não se constata, por outro lado, que o acordo coletivo 
em questão tenha extrapolado os limites da razoabilidade, uma vez que, embora tenha 
limitado direito legalmente previsto, concedeu outras vantagens em seu lugar, por 
meio de manifestação de vontade válida da entidade sindical” (Veiga e Pinheiro, 2016).  

64. Mais informações em: <https://goo.gl/qYZ5vY>. Acesso em: 30 out. 2017.
65. Mais informações em: <https://goo.gl/5kGJRi>. Acesso em: 30 out. 2017.
66. A título ilustrativo, cabe registrar que, no biênio 2015-2016, a TRD acumulou alta de 3,8% contra 18,0% do IPCA-E.
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A sentença afeta decisivamente a jornada de trabalho rural, uma vez que longos 
tempos de deslocamento são a regra. Mas os reflexos de tal jurisprudência não se 
limitam à questão específica do tempo de deslocamento. A decisão, na verdade, 
assentou que o negociado entre trabalhadores e empregadores deve ser respeitado, 
mesmo que este restrinja um direito legalmente previsto. Um fácil caminho, 
portanto, para a adaptação da legislação trabalhista à realidade do campo.

Outra iniciativa relevante foi a aprovação do Projeto de Lei no 4.302/1998, 
pela Câmara dos Deputados, em março de 2017, e a sua transformação na Lei no 
13.429/2017 ainda no mesmo mês, após sanção presidencial. A referida lei, ao 
alterar dispositivos da Lei no 6.019/1974, modificou o arcabouço jurídico-regu-
latório existente no país acerca do trabalho temporário e das relações de trabalho 
nas empresas de prestação de serviços a terceiros, com amplas repercussões sobre 
o trabalho no campo.

No que diz respeito ao trabalho temporário, sua predominância no campo 
é notória, dada a natureza sazonal da atividade agrícola, com claros reflexos sobre 
a duração dos vínculos de emprego estabelecidos nas áreas rurais. De acordo com 
o DIEESE, mais da metade dos desligamentos registrados no setor agropecuário 
em 2014 foram de vínculos de emprego que haviam sido celebrados no mesmo 
ano. O setor, aliás, possui uma taxa de rotatividade descontada,67 61,3%, inferior 
apenas à observada na construção civil, 91,9% (DIEESE, 2016).

Nesse contexto, a nova lei amplia ainda mais as possibilidades de uso desse 
tipo de contrato, favorecendo o estabelecimento de relações de emprego ainda 
mais voláteis no campo. Entre as mudanças instituídas nessa direção, convêm 
destacar os seguintes pontos: i) permitiu o uso do trabalho temporário para atender 
demanda complementar de serviços de acordo com os interesses das empresas, e 
não apenas em situações “excepcionais”;68 ii) estipulou um aumento da duração 
dos contratos temporários de noventa para 180 dias consecutivos, podendo ainda 
ser prorrogado por mais noventa dias;69 iii) estabeleceu que a empresa contratante 
possui responsabilidade subsidiária (e não solidária) pelas obrigações trabalhistas e 
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias dos trabalhadores da empresa 
contratada; iv) autorizou a utilização do trabalho temporário pela empresa contratante 
em suas atividades meio e fim; e v) permitiu o uso desse contrato pela administração 
pública, em seus três níveis de governo, e nas áreas rurais.70

67. A taxa de rotatividade descontada exclui os desligamentos a pedido do trabalhador, transferências, aposentadorias 
e falecimentos.
68. De acordo com o texto da lei, em seu art. 2o, “trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada 
por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para 
atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços”. 
Por demanda complementar de serviços, a lei estabelece que é aquela “que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou, 
quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal” (Brasil, 2017c).
69. Até então, a duração máxima dos contratos de trabalho temporário era de três meses, tendo o órgão local do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social a faculdade de conceder prorrogações adicionais mediante solicitação do empregador.
70. A respeito, ver DIEESE (2017a).
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Vale notar que os trabalhadores temporários possuem direitos trabalhistas 
reduzidos comparativamente aos direitos conferidos aos trabalhadores com con-
tratos de trabalho por tempo indeterminado, como inexistência de multa de 40% 
sobre o FGTS e o aviso-prévio ao término do contrato. Eles ainda não contam 
com regulamentação da jornada noturna e com adicionais de insalubridade e 
periculosidade, por exemplo. Tal situação não foi alterada pela Lei no 13.429/2017.

Essa lei tratou ainda da regulamentação da terceirização, tema que tem sido 
objeto de longos e acalorados debates na sociedade e no parlamento brasileiro, 
neste último caso, especialmente a partir de 2011, quando foi desarquivado o 
Projeto de Lei no 4.330/2004. Nesse sentido, cumpre registrar que este PL, após 
ser aprovado na Câmara e encontrar-se atualmente no Senado sob a denominação 
de PLC no 30/2015, trazia em seus dispositivos, comparativamente ao PL no 
4.302/1998, um conjunto mais amplo de garantias aos trabalhadores e ao Estado, 
assim como mecanismos que restringiam o alcance da terceirização, visto que ele 
incorporou parte das propostas emanadas do debate travado pelos atores sociais 
ocorrido durante o seu processo de tramitação. A mudança na correlação de forças 
no Congresso Nacional explica o fato deste ter sido preterido em detrimento do 
PL no 4.302/1998, convertido na lei aqui em exame.

No que diz respeito à terceirização, a Lei no 13.429/2017 se notabilizou pelo 
pouco rigor com que tratou tema tão complexo, sendo excessivamente genérica. 
Deste modo, é lícito supor que a aplicação de tal legislação muito possivelmente 
acarretaria uma maior insegurança, tanto para trabalhadores, quanto para empre-
sários, e estimularia ainda mais a judicialização das relações de trabalho no Brasil. 
Na perspectiva dos trabalhadores, a lei disponibilizava poucos instrumentos de 
proteção para sua inserção laboral como prestador de serviços terceirizados, o que 
facilitaria a proliferação de postos de trabalho precários e instáveis. Isto porque a 
lei, entre outras coisas, sancionava a denominada “pejotização”, ou seja, a presta-
ção de serviços por empresas formadas por uma só pessoa; não criava restrições 
à formação de cadeias de subcontratação, favorecendo a ocorrência de práticas 
fraudulentas nos campos trabalhista, fiscal e previdenciário; não impedia a mera 
intermediação de mão de obra, instrumento comumente utilizado para substituir 
trabalhadores contratados diretamente por terceirizados, com salários inferiores 
e direitos rebaixados; e estabelecia a responsabilidade subsidiária (e não solidária) 
entre as empresas integrantes do negócio (DIEESE, 2017a).

É importante lembrar que um amplo leque de estudos e pesquisas chamam  
atenção para os efeitos que a terceirização produz sobre o mundo do trabalho, 
enfatizando, especialmente, a situação adversa enfrentada pelos trabalhadores 
terceirizados, submetidos a salários menores e piores condições de trabalho, como 
níveis mais altos de rotatividade, jornadas de trabalho mais extensas e maior 
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incidência de afastamento por acidentes de trabalho.71 A precarização do posto de 
trabalho terceirizado muitas vezes é chancelada, apontam tais estudos, por uma 
maior fragmentação profissional e uma consequente fragilização da representação 
sindical. No campo, em particular, os dados do Ministério do Trabalho apontam 
para existência de uma íntima conexão entre terceirização e relações de trabalho 
análogas à escravidão. De fato, a formação de cadeias de subcontratação tende a 
tornar as relações de trabalho, à medida que se avança em direção aos elos iniciais 
da cadeia, menos visíveis e menos suscetíveis ao alcance dos órgãos de fiscalização 
e combate ao trabalho escravo.

Sobre o tema do trabalho escravo, sobressaíram-se também várias tentativas 
de alterar os marcos normativos que regulam sua atual concepção. A publicação 
pelas Nações Unidas no Brasil, em abril de 2016, de documento no qual reconhece 
os avanços acumulados pelo país no combate ao trabalho escravo, ao mesmo 
tempo que chama a atenção para os perigos de retrocessos nessa agenda, era bem 
reveladora do momento delicado pelo qual passava o país no enfrentamento ao 
trabalho escravo contemporâneo (ONU, 2016).

No aludido documento, a Organização das Nações Unidas (ONU) Brasil elogia 
a definição de trabalho escravo dada pelo art. 149 do Código Penal brasileiro, tido 
como “uma referência legislativa para o tema” pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), ao mesmo tempo que reitera a sua preocupação com as tentativas 
de redução dos elementos que definem a escravidão contemporânea no país (o 
trabalho forçado, a servidão por dívida, e a existência de condições degradantes e de 
jornadas de trabalho exaustivas). O PL no 432/2013 mira reduzir esta definição às 
hipóteses ligadas diretamente ao cerceamento da liberdade do trabalhador, denuncia 
o documento, esvaziando o conceito atual de trabalho análogo à escravidão presente 
na legislação brasileira e comprometendo o seu combate.

Dois outros pontos são dignos de preocupação por parte da ONU Brasil e 
relatados no documento em questão. Primeiro, a suspensão, no final de 2014, da 
divulgação por parte do Ministério do Trabalho do Cadastro de Empregadores 
flagrados na exploração de mão de obra escrava, também conhecida como “lista 
suja”, em virtude de liminar concedida pelo STF em sede de uma ação direta 
de inconstitucionalidade. Segundo, o enfraquecimento dos grupos móveis de 
fiscalização e a redução do número de auditores fiscais do trabalho, por ausência 
de concursos públicos para a carreira.

O documento se encerra com recomendações da ONU Brasil “para que o país 
continue no caminho de avanço no enfrentamento a esta grave violação de direitos 
humanos”, como a manutenção do conceito atual de trabalho escravo; a reativação 
da “lista suja”, “por ser um instrumento de transparência, controle social e propulsor 

71. Ver, por exemplo, Druck (1999), Leite (2003) e DIEESE (2017a). 



368 Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 25 | 2018

da responsabilidade social empresarial”; o fortalecimento da carreira de inspeção do 
trabalho e dos programas de referenciamento e assistência às vítimas atualmente 
existentes; assim como a investigação, o julgamento, a punição e a execução de 
sentenças condenatórias de modo mais célere e efetivo, entre outras (ONU, 2016).

A ofensiva empresarial, capitaneada pelos ruralistas, sobre a agenda de combate 
ao trabalho escravo alcançou um novo capítulo em outubro de 2017, quando o 
Ministério do Trabalho por meio da Portaria no 1.129/2017 promoveu alterações 
no conceito de trabalho escravo na direção já apontada pelo Projeto de Lei no 
432/2013, qual seja, na de condicionar a sua caracterização ao cerceamento de 
liberdade e ao não consentimento do trabalhador, tornando acessórias a verificação 
de condições degradantes de trabalho e de jornadas exaustivas.

Ademais, a aludida portaria determina que a inclusão de nomes na “lista suja” 
do trabalho escravo dependerá da autorização do Ministro do Trabalho, submetendo 
a decisão, antes eminentemente técnica, a uma avaliação política, portanto. Tal 
inclusão dependerá ainda de um boletim de ocorrência lavrado por uma autoridade 
policial, o que transferiria a definição sobre a existência do trabalho escravo dos 
auditores fiscais para os policiais.

A iniciativa foi prontamente rechaçada pela OIT, que em nota chamou atenção 
para os riscos assumidos pelo país com a edição da Portaria no 1.129/2017, passível 
de “interromper essa trajetória de sucesso que o tornou um modelo de liderança 
no combate ao trabalho escravo para a região e para o mundo”. “A gravidade da 
situação”, prossegue a nota, “está no possível enfraquecimento e limitação da efetiva 
atuação da fiscalização do trabalho, com o consequente aumento da desproteção 
e vulnerabilidade de uma parcela da população brasileira já muito fragilizada”.72

Os antecedentes brevemente mencionados nesta seção, em conjunto com 
inúmeras outras iniciativas não destacadas, conformam o ambiente no qual a 
aprovação da Lei no 13.467, em julho de 2017, se tornou possível. Trata-se da 
mais importante iniciativa de reforma do padrão de regulação do trabalho no país 
desde a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, dados os 
seus impactos sobre as condições de trabalho, a organização sindical, as negociações 
coletivas e a justiça do trabalho.73 Conforme mencionado, ela não trata do trabalho 
agrícola de forma específica, mas seus rebatimentos sobre o campo são significativos.

As principais consequências da reforma trabalhista promovida pela Lei no 
13.467/2017 sobre o trabalho no campo podem ser agrupadas em quatro grandes 
temas: terceirização de atividades; regulação da jornada de trabalho; novas formas 
de contratação; e prevalência do negociado sobre o legislado.74

72. Disponível em: <https://goo.gl/vCBnv2>. Acesso em: 11 dez. 2017.
73. Uma análise mais pormenorizada dos principais pontos da reforma pode ser encontrada em DIEESE (2017c).
74. Os três primeiros pontos aqui abordados resumem a discussão feita por Arbex, Galiza e Oliveira (2017).
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No que diz respeito à terceirização, a reforma trabalhista procurou prioritaria-
mente oferecer segurança jurídica para as empresas de modo que tal prática pudesse 
ser utilizada indiscriminadamente, sem distinção entre atividades meio e fim.75 Isto 
porque havia a interpretação de que a Lei no 13.429 autorizava a terceirização das 
atividades-fim das empresas apenas nos casos envolvendo o trabalho temporário, 
não fazendo menção para outros tipos de modalidade de contratação, que, por 
consequência, deveriam continuar restringindo a terceirização apenas às atividades 
consideradas fim do negócio.

Do ponto de vista da jornada de trabalho, a reforma trabalhista altera pontos 
cruciais para a regulação do trabalho no campo. Em primeiro lugar, ela suprime a 
obrigatoriedade de que as horas de deslocamento despendidas entre a residência e o 
trabalho, e o trajeto de retorno, sejam remuneradas, mesmo que o local de trabalho 
seja considerado de difícil acesso e o transporte seja oferecido pelo empregador, 
como previa regulamentação anterior. Em outras palavras, ela converte a mencionada 
decisão do STF em lei. Ademais, a Lei no 13.467/2017 determina que o início 
da jornada de trabalho dar-se-á a partir da efetiva ocupação do posto de trabalho. 
Ambas as medidas apontam para uma diminuição da remuneração horária e um 
menor tempo de descanso para o trabalhador, podendo comprometer, inclusive, 
o tempo mínimo interjonada atualmente previsto que é de onze horas.

Outras medidas de flexibilização da jornada de trabalho possibilitadas pela 
reforma são dignas de nota pelo seu potencial de disseminação pelo mercado de 
trabalho no campo: pactuação de banco de horas individual por meio de acordo 
escrito, caso preveja compensações dentro de um intervalo de seis meses, ou por 
acordo escrito ou tácito, se as compensações acontecerem no próprio mês; estabeleci-
mento de jornadas de doze de trabalho por trinta e seis horas de descanso mediante 
acordo individual e sem necessidade de licença de autoridade responsável para o 
exercício em locais insalubres; trabalho por tempo parcial com duração estendida 
para trinta horas semanais; e o contrato de trabalho intermitente, entendido 
como o trabalho que combina períodos de prestação de serviços (remunerada) e 
de inatividade (não remunerada).

As novas formas de contratação introduzidas pela reforma trabalhista colocam 
sob risco garantias trabalhistas conquistadas pelos trabalhadores do campo há 
bastante tempo. Por exemplo, hoje, a prática disseminada pelo campo é a de 
registrar os trabalhadores temporários com 1 salário mínimo (SM) e complementar 
a sua remuneração com um valor variável, de acordo com os níveis de produção. 
O contrato por safra, por sua vez, respeita as variações estacionais próprias a cada 

75. A Lei no 13.467/2017 é explícita em seu art. 40-A: “Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência 
feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de 
direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução” (Brasil, 2017d).
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atividade ou cultura e estabelece que prorrogações de contrato em um intervalo 
de seis meses implicará conversão deste tipo de contrato para a modalidade por 
prazo indeterminado. Tais garantias podem deixar de existir caso se dissemine 
sobre as áreas rurais as novas formas de contratação possibilitadas pela Lei no 
13.467, e secundariamente pela Lei no 13.429/2017, como o regime de trabalho 
intermitente, o trabalho autônomo exercido com exclusividade e continuidade, e 
o trabalho temporário e em tempo parcial com duração estendida.

Por fim, a Lei no 13.467/2017 flexibilizou o piso dos direitos trabalhistas 
estabelecido no país. Até então, a hierarquia jurídico-normativa brasileira somente 
permitia que acordos ou convenções coletivas negociassem direitos no sentido de 
torná-los mais benéficos ao trabalhador do que os previstos em lei. A partir da nova 
legislação, todos os pontos listados no art. 611-A, como banco de horas anual, 
teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente, poderão ser objeto de 
negociação coletiva sem que seja preciso respeitar os limites estabelecidos em lei. 
Além disso, como o enunciado do referido artigo diz que a convenção coletiva e o 
acordo coletivo de trabalho prevalecem sobre a lei no que diz respeito aos pontos 
listados e acrescenta a frase “entre outros”, é lícito inferir que apenas os pontos 
elencados no art. 611-B não serão mais, a partir do início da vigência da lei, passíveis 
de negociação, constituindo-se, de fato, no novo piso de direitos em vigor no país.

Isso posto, é razoável imaginar que as negociações coletivas serão utilizadas para 
rebaixar o valor dos pisos salariais e dos benefícios, assim como para modificar ou 
mesmo suprimir cláusulas protetivas do trabalho atualmente presentes nos acordos 
ou nas convenções coletivas. Até porque, ao menos em um primeiro momento, as 
instituições de representação e de negociação dos interesses dos trabalhadores, os 
sindicatos, estarão muito fragilizados pelo fim da sua fonte de financiamento (o 
imposto sindical) e a exigência de autorização prévia e pessoal de cada trabalhador 
para que descontos de contribuições sindicais possam ser realizados, assim como 
pela criação de comitês de caráter não sindical de representação dos trabalhadores 
no local de trabalho.

Por fim, vale ressaltar que, muito embora o trabalho assalariado com carteira de 
trabalho assinada no setor privado represente uma parcela minoritária do trabalho 
no campo – o que revelaria, a princípio, que todas as medidas analisadas nesta 
seção provocariam impactos limitados sobre as áreas rurais. Segundo Arbex, Galiza 
e Oliveira (2017), é possível identificar pelo menos quatro canais pelos quais essas 
iniciativas afetarão a vida daqueles trabalhadores.

I) Ao serem regularizadas práticas trabalhistas antes consideradas ilegais, os 
trabalhadores assalariados sem carteira assinada do campo não mais poderão 
pleitear junto à Justiça o cumprimento de direitos trabalhistas sonegados;
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II) O ordenamento jurídico que rege as relações de trabalho no país, ainda que não 
alcance a totalidade dos trabalhadores, serve de referência para a definição das 
condições de exercício e de remuneração do trabalho realizado à sua margem. 
Uma flexibilização do padrão de regulação do trabalho do país, portanto, deve 
vir acompanhada de movimento similar pelos demais contratos de trabalho que 
são estabelecidos nos segmentos informais do mercado de trabalho;

III) A estratégia de reprodução da agricultura familiar utiliza o emprego assalariado 
rural como elemento importante para a geração de renda das famílias residentes 
no campo. Logo, a precarização do trabalho assalariado repercute negativamente 
sobre a sustentação material e o bem-estar destas famílias; e

IV) Uma menor renda do trabalho assalariado, acompanhado por um rebaixamento 
das condições de vida das famílias do campo, compromete a economia local dos 
pequenos municípios e, consequentemente, impacta negativamente a realização 
do excedente agrícola e o emprego não agrícola (Arbex, Galiza e Oliveira, 2017).

Por fim, convém chamar a atenção para o fato de estar em tramitação na 
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei no 6.442/2016, de autoria do deputado 
Nilson Leitão (PSDB-MG), e que se encontra atualmente aguardando constituição 
de comissão temporária pela mesa da casa. Esta é uma iniciativa que tem como 
objetivo alterar o padrão de regulação do trabalho realizado no campo na mesma 
direção apontada pela reforma trabalhista presente na Lei no 13.467/2017, qual seja, 
a de promover relações de trabalho mais “flexíveis”, sem a interveniência “excessiva” 
da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Nela constam propostas 
que dialogam mais diretamente com o trabalho no campo, como a ampliação do 
escopo dos contratos de safra, a revogação da NR 31 (que trata de procedimentos 
de segurança e saúde no campo), e a permissão para que o empregado que reside 
no local de trabalho possa vender integralmente suas férias.76 Em seu conjunto, 
portanto, tais propostas apontam para uma maior precarização do mercado de 
trabalho e um aumento do grau de exploração da força de trabalho rural.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações do atual governo direcionadas à área rural se amparam nas estratégias e 
nas concepções do projeto de modernização do campo, o que vem afetando pro-
fundamente os povos e as comunidades do campo, das águas e das florestas. Não 
se trata somente da centralização do acesso aos recursos públicos, do desmonte de 
políticas públicas para a agricultura familiar e dos espaços de participação social, 
mas também do cerceamento de direitos da população rural, da ampliação das 
condições precárias de trabalho, do total controle, posse e uso das terras no país 
de acordo com o modelo e os interesses dos defensores daquele projeto. 

76. Ver reportagem do Valor Econômico intitulada Leis do trabalho rural devem mudar. Disponível em: <http://www.
valor.com.br/politica/4953786/leis-do-trabalho-rural-devem-mudar>. Acesso em: 11 dez. 2017.
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Como desdobramentos, pode-se inferir que a desestruturação produtiva da 
agricultura familiar frente a essas medidas ampliará as condições já precárias de 
permanência na terra, a concentração fundiária e a desigualdade social, sendo 
observada a reversão da redução dos níveis de desigualdade e pobreza alcançada até 
2014. Os retrocessos institucionais recentes representam, mais que um agravamento 
intensivo e acelerado dos limites políticos que constrangeram no período pré-crise 
as ações do Estado voltadas à pauta agrária em geral, uma verdadeira desconstrução 
das políticas públicas que nas últimas duas décadas vinham procurando promover 
a redução da pobreza no campo, o fortalecimento e a valorização da agricultura 
familiar e o acesso à terra. 

Além disso, o papel decisivo da agricultura familiar não se restringe aos aspectos 
produtivos, como Wanderley (2003) ressalta, mas é fundamental compreender que o 
“mundo rural é um espaço de vida”. E isso interessa ao conjunto da sociedade brasileira, 
visto que ela se beneficia da maior disponibilidade de alimentos com qualidade e 
diversidade, contribuindo para sua segurança alimentar e nutricional, da preservação 
da biodiversidade, da pluralidade de manifestações culturais da população rural. Sob 
essa perspectiva, a defesa de um projeto de desenvolvimento rural sustentável e solidário 
colabora para o funcionamento global da sociedade brasileira com a dinamização e 
a ocupação produtiva do espaço rural por pessoas (Mattei, 2014).

Outro reflexo preocupante do avanço da “ofensiva ruralista” é o aumento da 
violência nas diversas formas de manifestação e da violação de direitos humanos no 
campo. Desse modo, os múltiplos custos envolvidos na reivindicação de direitos 
apontam a fragilização no processo de construção da democracia brasileira e da 
constituição de cidadania. É necessário um processo de transformação de práticas 
arraigadas na sociedade brasileira que permita uma configuração de relações sociais 
mais igualitárias em todos os níveis, incluindo regras para viver em sociedade. Isso 
implica reconhecer o outro como um “sujeito portador de interesses válidos e de 
direitos legítimos”. Assim, os direitos devem ser consolidados como parâmetros 
públicos para a interlocução, o debate e a negociação de conflitos que possibilite 
reconfigurar a dimensão ética da vida social (Dagnino, 2004, p. 105). 

A reorientação das políticas de desenvolvimento rural, a qual promove exclu-
sivamente o projeto de modernização do campo, dizima o gradual fortalecimento e 
reconhecimento da agricultura familiar e a construção do projeto de desenvolvimento 
rural sustentável e solidário, que enunciou não somente um novo sentido para o 
rural, mas também um projeto de desenvolvimento nacional “com sustentabilidade, 
inclusão, diversidade, igualdade e solidariedade”.



373Desenvolvimento Rural 

REFERÊNCIAS

ARBEX, A.; GALIZA, M. Previdência rural: contextualizando o debate em torno 
do financiamento e das regras de acesso. Brasília: Ipea, 2016. (Nota Técnica, n. 25).

______. Reforma da previdência, agricultura familiar e os riscos de desproteção 
social. In: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA); 
MINISTÉRIO DO TRABALHO (MT). Mercado de trabalho: conjuntura e 
análise. Brasília: Ipea; MT, abr. 2017. v. 62.

ARBEX, A.; GALIZA, M.; OLIVEIRA, T. A reforma trabalhista e o trabalho no 
campo. In: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA); 
MINISTÉRIO DO TRABALHO (MT). Mercado de trabalho: conjuntura e 
análise. Brasília: Ipea; MT, out. 2017. v. 63.

ARBEX, A. et al. Os significados da permanência no campo: vozes da juventude 
rural organizada. In: SILVA, E. R. A.; BOTELHO, R. U. (Orgs.). Dimensões da 
experiência juvenil brasileira e novos desafios às políticas públicas. Brasília: 
Ipea, 2016.

BARBOSA, E. D.; COSTANZI, R. N. Previdência social e redistribuição de renda 
intermunicipal. Informe de Previdência Social, Brasília, v. 21, n. 4, abr. 2009.

BRASIL. Projeto de Lei no 3.729/2004. Dispõe sobre o licenciamento ambiental, 
regulamenta o inciso IV do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, e dá outras 
providências. Brasília, 2004. 

______. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável. Documento de Referência da Primeira 
Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. 
Brasília. Brasília: MDA/Condraf, 2008. 

______. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável. Documento de Referência da Segunda 
Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.  
Brasília: MDA/Condraf, 2013. Disponível em: <https://goo.gl/xpaqpM>.

______. Ministério Público Federal. Parecer Jurídico no 4, da Quarta Câmara 
de Coordenação e Revisão, acerca do PL no 654/2015. PGR-00314790/2015. 
Brasília: MPF, dez. 2015. Disponível em: <https://goo.gl/3fJXiV> Acesso em: 
20 jun. 2017.

______. Ministério Público Federal. Nota técnica a PEC no 65/2012 e as cláusulas 
pétreas. Brasília: 4o e 6o Câmara de Coordenação e Revisão e Procuradoria Federal 
dos direitos dos cidadãos do MPF, maio 2016a. Disponível em: <https://goo.gl/
t1Zdb6>. Acesso em: 20 jun. 2017.



374 Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 25 | 2018

______. Ministério Público Federal. Nota técnica no 04/2016. PGR-
00352318/2016. Brasília: 4o Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 
dez. 2016b.

______. Medida Provisória no 759/2016: Cartilha de esclarecimentos - 
regularização fundiária urbana e rural. Brasília, 2016c. Disponível em: <https://
goo.gl/StmWuW>. 

______. Nota Conjunta RFB/Codac-PGFN/PGDAU no 6, de 14 de julho de 
2017. Brasília: RFB; PGFN, 2017a. Disponível em: <https://goo.gl/kyrd7R>. 
Acesso em: 24 out. 2017.

______. Ministério da Fazenda. Exposição de Motivos no 00095/2017. Medida 
Provisória no 793, de 31 de julho de 2017. Brasília: MF, 2017b. Disponível em 
<https://goo.gl/XVAkFr>. Acesso em: 24 out. 2017.

______. Lei no 13.429, de 31 de março de 2017. Altera dispositivos da Lei no 6.019, 
de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas 
urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa 
de prestação de serviços a terceiros. Brasília, 2017c.

______. Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
e as Leis nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 
8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de 
trabalho. Brasília, 2017d.

CAETANO, M.; MONASTÉRIO, L. Previdência social e desigualdade regional 
no Brasil: uma abordagem multiescalar. Brasília: Ipea, 2014. (Texto para Discussão, 
n. 1992). 

CPT – COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Conflitos no campo no Brasil 
2016. Goiânia: CPT Nacional, 2016. Disponível em: <https://goo.gl/qxKxT8>. 

DAGNINO, E. Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? 
In: MATO, D. (Coord.). Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de 
globalización. Caracas: Faces, 2004.

DELGADO, G. C. Do “capital financeiro na agricultura” à economia do 
agronegócio: mudanças cíclicas em meio século (1965-2012). Porto Alegre: 
UFRGS, 2012.

______. Previdência social e desenvolvimento rural. In: GRISA, C.; SCHNEIDER, 
S. (Orgs.). Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil. Porto Alegre: 
UFRGS, 2015. 



375Desenvolvimento Rural 

DELGADO, M. Os ruralistas ganham força. Valor Econômico, São Paulo, 11 
ago. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/FWJLER>.

DIAP – DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ASSESSORIA 
PARLAMENTAR. Radiografia do novo Congresso: legislatura 2015-2019. 
Brasília: Diap, dez. 2014. 

DIEESE – DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E 
ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Rotatividade no mercado de trabalho 
brasileiro: 2002 a 2014. São Paulo: DIEESE, 2016.  

______. Terceirização e precarização das condições de trabalho: condições de 
trabalho e remuneração em atividades tipicamente terceirizadas e contratantes. São 
Paulo: DIEESE, mar. 2017a. (Nota Técnica, n. 172). Disponível em: <https://goo.
gl/BXjXe3>. Acesso em: 13 dez. 2017.

______. Impactos da Lei no 13.429/2017 (antigo PL no 4.302/1998) para os 
trabalhadores: contrato de trabalho temporário e terceirização . São Paulo: DIEESE, 
abr. 2017b. (Nota Técnica, n. 175). Disponível em: <https://goo.gl/nGVj1m>. 
Acesso em: 13 dez. 2017.

______. A reforma trabalhista e os impactos para as relações de trabalho no 
Brasil. São Paulo: DIEESE, maio 2017c. (Nota Técnica, n. 178). Disponível em: 
<https://goo.gl/VDMWzZ >. Acesso em: 13 dez. 2017.

DRUCK, M. G. Terceirização: (des)fordizando a fábrica. São Paulo: Boitempo, 1999.

FES – FUNDAÇÃO FRIEDRICH EBERT STIFTUNG et al. Austeridade e 
retrocesso: finanças públicas e política fiscal no Brasil. São Paulo: FES; PPS; SEP, 
2016. Disponível em: <https://goo.gl/dkYpGX> Acesso em: 6 out. 2017.

FORMENTI, L. MP pode afrouxar regras para agrotóxicos: texto da Agricultura 
abre espaço para defensivos classificados como cancerígenos. O Estado de S. Paulo, 
São Paulo, 20 abr. 2017. Disponível em: <https://goo.gl/NTr6Wq>. Acesso em: 
20 maio 2017.

FIOCRUZ – FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Considerações técnicas sobre 
a aplicação aérea de inseticidas em área urbana. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2016. 
(Nota técnica, n. 4). Disponível em: <https://goo.gl/oW6XXk>.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Brasil em 
Desenvolvimento: Estado, planejamento e políticas públicas. Brasília, 2010. v. 
3, cap. 29.

______. Desenvolvimento Rural. Políticas sociais: acompanhamento e análise, 
Brasília, n. 22, 2014.



376 Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 25 | 2018

______. Desenvolvimento Rural. Políticas sociais: acompanhamento e análise, 
Brasília, n. 24, 2016. 

LEITE, M. P. Trabalho e sociedade em transformação: mudanças produtivas e 
atores sociais. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2003.

MAGGI, B. Parecer no 1.133/2015, da Comissão Especial do Desenvolvimento 
Nacional. Brasília: Senado Federal. Disponível em: <https://goo.gl/rMhuFc>. 
Acesso em: 20 jun. 2017.

MATTEI, L. O papel e a importância da agricultura familiar no desenvolvimento 
rural brasileiro contemporâneo. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 
45, p. 89-91, out./dez. 2014. 

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Trabalho escravo. Brasília: 
ONU, abr. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/gYoZa8>.

SCHNEIDER, S. Situando o desenvolvimento rural no Brasil: o contexto e as 
questões em debate. Revista de Economia Política, São Paulo, v. 30, n. 3, jul./
set. 2010.

SCHWARZER, H. Impactos socioeconômicos do sistema de aposentadorias 
rurais no Brasil: evidências empíricas de um estudo de caso no estado do Pará. 
Brasília: Ipea, 2000. (Texto para Discussão, n. 0729).

VEIGA, M. F. C.; PINHEIRO L. A. STF inova e decide que vale o negociado 
sobre o legislado no âmbito trabalhista. Estadão, 13 set. 2016. 

WANDERLEY, M. N. Agricultura familiar e campesinato: rupturas e continuidade. 
Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, p. 42-61, 21 out. 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRAGON, R. et al. Pautas de viés conservador avançam na gestão de Michel 
Temer. Folha de São Paulo, São Paulo, 24 set. 2017. Disponível em: <https://
goo.gl/Hiq6UQ>. Acesso em: 25 set. 2017.

MITIDIERO J. et al. Ataques aos direitos dos povos do campo: as ações do 
legislativo e executivo federal. In: CPT NACIONAL. Conflitos no Campo: Brasil 
2016. Goiânia: CPT Nacional, 2016.



CAPÍTULO 8

IGUALDADE RACIAL – 2016, O ANO QUE NÃO TERMINOU...1

1 APRESENTAÇÃO

O ano de 2016 findou prometendo durar pelo menos vinte anos, muito embora 
o futuro seja sempre um processo em aberto. Não foi, certamente, a primeira 
vez que um ano durou muito mais que os 365 dias do calendário oficial. Porém, 
por uma convenção socialmente construída e aceita, estabelecemos prazos para a 
experiência, datamos os processos políticos, confinamos os conflitos em uma escala 
de tempo, ritualizamos a vida emulando recomeços a cada 1o de janeiro. Não se 
trata aqui de denunciar, de forma simplória e trivial, a falsidade dessas convenções, 
mas apontar os seus limites, sobretudo se considerarmos os tempos distintos que 
atravessam uma sociedade ou mesmo uma conjuntura. 

As análises de política pública se baseiam, em regra, no tempo do calendário, 
tempo das políticas e dos programas, do orçamento, da prestação de contas. 
Através dessa temporalidade, o Estado organiza um país, uma região, uma cidade 
ou uma comunidade a partir de categorias e registros formais. Esses dispositivos, 
por sua vez, instrumentalizam a seleção de públicos-alvo de políticas e programas, 
selecionam demandas, instituem filas, metas e prazos, padronizam as formas técnicas 
da transparência estatal, fazendo-os dialogar narcisicamente consigo mesmos, sob 
o olhar fictício de um cidadão abstrato, não raro representado concretamente por 
alguém que não representa quem diz representar. 

O tempo do Estado constrói, sobretudo, experiências a prazo determi-
nado, estruturando o funcionamento de prisões, hospitais, escolas, processos 
de trabalho, serviços públicos etc. E é desse modo que são produzidos sujeitos 
administráveis, governáveis.

Porém, é na rede densa e contraditória das relações sociais que a questão racial 
ganha forma e conteúdo complexo no tempo e no espaço. Nessa rede entremeiam-se 
tempos, experiências, representações e expectativas de sujeitos, grupos e institui-
ções que transbordam ou mesmo confrontam a cronologia físico-matemática do 
Estado. Se quisermos, portanto, avançar em direção a uma análise mais complexa 

1. Parte deste texto surgiu de diálogos com Luciana Jaccoud, a quem agradecemos em especial. Foi dela a ideia de 
tratar da história de Ítalo Ferreira de Jesus, fio condutor da primeira parte deste capítulo.
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do próprio Estado e suas relações com os processos transbordantes, teremos de 
suspender qualquer tipo de apreciação linear do próprio tempo-espaço. 

Isso parece profundamente importante se pensarmos que não é possível com-
preender plenamente as ações políticas inscritas em uma conjuntura que, ao mesmo 
tempo em que reacende os escombros de um passado que se pensava superado,2 
anuncia a gestação de um futuro pouco palpável, redefinindo as expectativas e as 
possibilidades da história. 

Ainda que cingíssemos nossa análise às ações do Estado, encarando de forma 
pura e simples o modo como a questão racial e suas múltiplas dimensões são insti-
tucionalizadas, teríamos que considerar que essas ações produzem efeitos dilatados 
no tempo. E esse parece ser o maior desafio de um texto que se debruça sobre uma 
conjuntura política cujas medidas produzem efeitos temporais equiparáveis a anos 
como 1964 e 1988. 

Ademais, 2016 foi um ano marcado por profunda instabilidade e, ao menos 
até o mês de agosto, quando se consolidou definitivamente o afastamento de 
Dilma Rousseff, tudo era oficialmente interino e provisório. Na prática, porém, a 
interinidade era apenas retórica oficial de um processo cujo desfecho previsível e 
previsto fora formalizado no dia 31 de agosto. A provisoriedade e a interinidade, 
entretanto, deslocaram-se de lugar, produto de um número expressivo de medidas 
que pretendem alterar as balizas institucionais que sustentaram, ao menos desde 
1988, uma leitura da questão social no Brasil e um sistema de políticas e regulações 
direcionadas à sua resolução. Essa instabilidade, traduzida pela retórica oficial 
como ponte para o futuro ou pinguela para 2018, passa a ser, ela mesma, o esteio 
de grande parte das medidas do novo governo. 

A título de exemplo, enquanto este texto foi elaborado, ministérios foram 
extintos, secretarias e departamentos realocados, equipes demitidas, programas 
descontinuados e prioridades políticas alteradas, sem qualquer tipo de transição 
que racionalizasse os próprios efeitos das mudanças. A Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), que tivera a sua história recontada 
no último número deste periódico em razão da sua incorporação institucional 
a uma pasta que agregava direitos humanos, igualdade racial e políticas para as 
mulheres, foi deslocada para a estrutura do Ministério da Justiça (MJ) e posterior-
mente transferida para o recém-criado Ministério dos Direitos Humanos (MDH).  
Os dilemas da política de igualdade racial, em uma conjuntura em que tudo parece 
correr o risco de se dissolver no ar, serão tratados na segunda parte deste texto.

2. O episódio que culminou com o afastamento de Dilma Rousseff ficou marcado, entre outras coisas, pela defesa 
pública da tortura e de torturadores, enunciação emblemática para alguém que foi alvo de uma não tão longínqua e 
mal superada ditadura. 
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Enquanto o cenário institucional era desmontado e se redesenhavam as 
capacidades estatais, o chão da rua, já acalmado ante a consolidação do afasta-
mento, voltava a manifestar sua monotonia, seu ir-e-vir indiferente a quem nele 
transita, mostrando que nem tudo era mudança na história da República em 
2016. Entrecortado pela presença de anos outros que também não concluíram 
sua volta em torno do Sol em 365 dias, 2016 continuou ostentando as altas taxas 
de homicídios e as elevadas cifras de encarceramento que atravessaram o período 
de crescimento econômico, desembocando na crise como elemento que integra o 
funcionamento normal da democracia brasileira, golpeada ou não. 

Simbolicamente, trouxemos para a primeira cena uma janela para a barbárie 
normalizada, em meio à crise, a partir da história de um menino negro que 
não ultrapassou os 10 anos de idade na cidade de São Paulo. Sua morte e as 
explicações que se sucederam, a rigor, seriam imagináveis em qualquer período 
da história. Ter ocorrido nesta conjuntura, contudo, nas circunstâncias mais 
adiante explicitadas, ilustram as presenças rugosas do tempo, cicatrizes de uma 
questão racial atualizada e ritualizada como demonstração cotidiana do poder 
soberano do Estado em sua forma clássica. Porém, a história de Ítalo, como 
a história de tantos outros e tantas outras, não encontra guarida nas disputas 
grandiosas que pretendem encerrar os sentidos e os significados de um tempo a 
partir das rupturas na esfera institucional.

Propusemos no texto visitar as histórias de Ítalo Ferreira de Jesus Siqueira, 
os diferentes registros que circulam na história da cidade, pensando através das 
diferentes camadas que dão conteúdo às múltiplas respostas à sua morte. Como 
autêntica matéria cubista, o quadro em que a vida de Ítalo floresce e fenece 
pode ser contado fora da régua, respeitando a forma sinuosa na qual seus fios 
se enovelam. Sensações, lembranças, projeções, desejos, medos, ressurgências 
do passado no presente, dão vazão a uma realidade complexa. Aqui o olho da 
cidade, do mapa, da institucionalidade, da barbárie e de sua mãe darão cabo do 
destino final de um sujeito e sua história. É de Cíntia Ferreira Francelino, mãe 
de Ítalo, a última palavra, aquela que amplifica as possibilidades de politização 
da morte.

Não se quer dizer com isso que não haja algo que escape à moldura aqui 
proposta. A existência em si da moldura implica reconhecer que há sempre algo que 
fica do lado de fora. Uma moldura, ainda que revestida de conteúdo perspectivado, 
nunca contém inteiramente uma cena (Butler, 2015). Cumpre, porém, ainda que 
de forma precária, reconhecer os rostos de uma vida não reconhecida enquanto 
tal para que o seu luto se torne possível, em um tempo que não declara crise pelas 
vidas negras que se perdem todos os anos. 
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2  ANÁLISE DE CONJUNTURA: A RUA, O ESTADO, A LÁPIDE E OS ROSTOS DE ÍTALO

Ítalo Ferreira de Jesus Siqueira,3 10 anos de idade, morreu em uma quinta-feira, 
às 19h do dia 3 de junho de 2016. Trajado com uma bermuda verde, chinelos 
pretos e camiseta azul e acompanhado de um amigo de 11 anos de idade, Ítalo teria 
supostamente roubado um carro no distrito de Vila Andrade, um dos redutos mais 
ricos da cidade de São Paulo. Ante a abordagem policial, o garoto teria supostamente 
revidado com tiros de uma arma calibre 38. Em resumo, a versão policial dos fatos 
diz que uma criança de 10 anos estaria dirigindo e atirando ao mesmo tempo 
contra uma guarnição que, em legítima defesa, desferiu um tiro em sua cabeça. 

Este caso, talvez, só tenha adquirido publicidade pelo inusitado das explicações 
oficiais, pois, a rigor, fatos como este estão presentes na cena urbana em que a 
normalidade democrática desenovela suas tessituras. Também pelo local em que 
o fato ocorreu, um bairro de classe média alta de São Paulo, deslocando a morte 
da periferia em que ela em regra se esconde para o asfalto quente da civilização. 
Atrapalhando o tráfego ou o sábado, Ítalo morreu na contramão.

Embora estivesse transitando naquele dia pela Vila Andrade, Ítalo morava 
com parentes no Morro do Piolho, uma das tantas comunidades inseridas em 
regiões com forte especulação imobiliária e incendiadas4 em São Paulo. Morava 
com a avó paterna em um barraco, tendo de se mudar dentro do mesmo morro 
quatro vezes nos últimos anos em razão dos incêndios. 

Os morros são também laboratórios de intervenções públicas, paisagem sobre 
o qual repousa parte das iniciativas bélicas de diferentes esferas do Estado brasileiro. 
Em 2007, o Morro do Piolho fora escolhido como laboratório para a realização 
de uma experiência integrada de intervenção pública, que articulava educação, 
assistência social, acesso à renda, esporte e segurança pública. Seria mais uma 
experiência marcada pela declaração irônica de uma guerra ao contrário – a guerra 
contra a violência para manter a paz (Arantes, 2014). Essa estranha construção 
retórica fora largamente difundida no Rio de Janeiro nos anos 1990, fazendo das 
Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), na década seguinte, a desembocadura de 
um estranho entrelaçamento entre política social e desejo de segurança. As UPPs, 
também conhecidas como Unidades de Porrada em Preto (Facina, 2014), foram 

3. A história de Ítalo foi contada em diversas matérias ao longo de um mês. Parte da história relatada neste texto pode 
ser encontrada em Oliveira (2016). 
4. Somente em 2016, os bombeiros registraram 237 incêndios em favelas na Região Metropolitana de São Paulo, entre 
elas o Morro do Piolho. Esta mesma favela fora escolhida como laboratório, em março de 2011, para a execução de um 
programa municipal de prevenção de incêndios, durante a gestão Kassab. Somente entre 2008 e 2012, 1,2 mil incêndios 
foi registrado em favelas paulistanas. Se não é possível associar os incêndios a um ato típico criminoso, é possível, por 
sua vez, inferir que a ausência de medidas preventivas contra sinistros recorrentes nos últimos anos é uma espécie de 
ação estatal por omissão. Seguimos aqui a definição de matança defendida por Foucault, para quem a morte não é 
apenas o produto de um assassinato direto, mas também o aumento da exposição a riscos de morte, incremento da 
vulnerabilização de sujeitos ou mesmo a morte política e a rejeição.
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transformadas em formas renovadas da guerra permanente e sem fim, porta de 
entrada da cidadania negra periférica.

Ítalo morou debaixo de pontes e viadutos, em casas de parentes, em uma 
van abandonada e em abrigos, de onde sempre fugia. Em um desses abrigos fora 
atendido por uma psicóloga. E nesse vai-e-vem da vida instável e itinerante, 
outras representações do mesmo sujeito surgiram na memória da cidade, fazendo 
contraponto à versão dos boletins de ocorrência e inquéritos policiais. Segundo 
relata a psicóloga que o atendeu em um abrigo no litoral paulista em 2014, o gosto 
de Ítalo era ficar pela rua empinando pipa, contando piadas ou ensinando outros 
sujeitos a dançar. Não passava sem ser percebido. No abrigo, comportava-se de 
acordo com o que aprendera nos códigos da rua: fazia cara de bravo, meio arredio, 
e evitava falar com estranhos, em uma postura de quem se defende de um mundo 
no qual ele era estrangeiro.5

Com 8 anos, Ítalo já demonstrava possuir mais experiência do que a sua idade 
supunha. A psicóloga relatou que via, através do corpo daquela criança, várias 
histórias que não podiam ser mexidas. Histórias que, submetidas ao olhar médio, 
comumente dotado de uma concepção linear e matemática do tempo, borram as 
fronteiras das classificações oficiais a partir das quais uma população é dividida 
em grupos etários. E foi esse trânsito perigoso pelas linhas que definem o normal, 
essa perigosa aproximação com a imagem fantasmagórica do monstro inscrita na 
pele a qual se deslocava inadvertidamente em território estrangeiro, que permitiu 
que Ítalo fosse jogado politicamente para fora de sua própria faixa etária. Para 
parte substantiva da população negra periferizada, as representações do tempo não 
cabem em uma régua, porque não existem fases da vida definidas e demarcadas. 

O que ocorre quando a experiência contraria as representações fixas de tempo? 
Como age o Estado diante do seu próprio inadimplemento enquanto portador do 
dever de prover direitos? 

O hiato entre a vida efetivamente vivida e as representações oficiais de infância 
e juventude tende a deslocar politicamente crianças e adolescentes para fora 
da condição de sujeito de direitos, inscrevendo-os na lógica do dever. Frente à 
possibilidade de atravessar os portões de sua própria idade (medida pela repre-
sentação matemática do tempo), deixaria Ítalo de fazer jus aos direitos inerentes 
à sua condição de criança. Sua vida pouco dialoga com as projeções públicas de 
infância ou as representações idílicas de setores médios atados ao sistema de normas 
que prefigura expectativas, competências e experiências de sujeitos heterogêneos 
embotados em abstrações. Nunca é demais reforçar, para utilizar uma linguagem 
aceitável no debate público, que os indicadores das desigualdades, espraiados por 

5. As informações referentes à criança aqui colacionadas foram extraídas da matéria jornalística de Colucci (2016). 
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uma população atravessada por marcadores de raça/cor, são também indícios 
fortes de experiências profundamente heterogêneas. No plano subjetivo, isso pode 
significar, por exemplo, como condições materiais díspares, associadas a redes de 
pertencimento também distintas, esculpem diferentes horizontes de expectativas 
em grupos populacionais abstratamente agregados.

Essa enunciação formal do tempo estrutura direitos e políticas, identifica 
destinatários e conforma perspectivas e ideações publicamente compartilhadas. 
Contudo, quando ignoramos as camadas densas e contraditórias da experiência, essas 
mesmas ideações tendem a transformar-se, no plano concreto, em régua punitiva 
projetada sobre corpos imersos em trajetórias diversas de tempo. O tempo não é 
apenas uma imposição de regularidades às atividades coletivas, mas também uma 
experiência psíquica, uma ligação entre interioridade e exterioridade, o fundamento 
de imaginações políticas, de ritos e expressões culturais que circulam paralelamente 
em contextos sociais.

Crianças negras são facilmente identificadas com a encarnação potencial 
do monstro, emissário de uma violência futura projetada no espectro do tempo. 
Este é o paradoxo do negro já descrito por Lélia Gonzales no clássico Racismo e 
sexismo na cultura brasileira (Gonzales, 1984). Tratado como lixo, dejeto humano, 
Ítalo nunca deixou a condição de infans, mas, para morrer, foi o adulto que nunca 
pôde ter sido.

Assim, se formalmente a maioridade penal no Brasil permanece fixada em 18 anos 
de idade, na realidade já se enraizou a ideia de que corpos negros, independentemente 
de sua idade, são autores potenciais de fatos criminosos, motivo suficiente para que 
a solução final seja acionada. Isso permite compreender, por exemplo, porque 87% 
da população manifestava apoio à redução da maioridade penal quando esse assunto 
ocupou a agenda pública em 2015;6 explica os 111 tiros disparados contra cinco corpos 
negros jovens dentro de um carro na favela Costa Barros; explica a morte de Eduardo 
Ferreira com um tiro de fuzil no Morro do Alemão, cujo celular fora confundido com 
uma arma de fogo; explica o inexplicável, a transformação do absurdo em razoável.  

Estes casos ilustram como ainda paira sobre o imaginário social algo que parecia 
ter desaparecido no início do século XX: prevalece ainda entre vastos segmentos 
da população brasileira a percepção de que a experiência de um corpo sem direitos 
provoca o desenvolvimento de sujeitos potencialmente selvagens, incivilizados, 
propensos à prática de condutas delitivas. Esse tipo de raciocínio vicejou durante 
muitos anos entre segmentos sociais diversos, seja entre os que acreditavam no 
negro como desgraça genética da nação, seja entre aqueles que supunham que a 
escravidão produziu a incapacitação cultural de corpos negros ao trabalho assalariado. 

6. Este assunto fora tratado em número anterior deste periódico. A este respeito, ver também Turollo Junior (2017).
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Transitando entre a genética e a cultura, o racismo logrou, assim, alta capacidade 
de resiliência em um espectro social mais vasto do que tradicionalmente se supõe. 

Transformado ideologicamente em portador dos genes ou das culturas do 
atraso nacional ou descrito como o elemento fraco da mestiçagem, o negro seria 
fatalmente engolfado pelo telos branqueador da nação ou pela modernização implícita 
às etapas superiores da luta de classes. Não havendo lugar algum em que pudesse 
situar-se, foi reservado ao negro a margem, a desordem, a paixão, a irracionalidade, 
a ausência, a responsabilidade penal e a disciplina institucional. Este poliedro de 
ferro da trajetória negra já integrava a experiência vertiginosa de Ítalo, formada nesse 
lugar em que, de forma tradicional, se produz fantasmagoricamente a selvageria 
ontológica da raça e as justificações soberanas do Estado: a rua.

2.1 Vivendo na e através da rua: Ítalo, um corpo negro...

Ítalo cursava a 2a série do ensino fundamental, mas parte significativa de seu tempo 
era destinado ao trabalho como engraxate. Vivia também da prática de pequenos 
furtos, algo que só seria conhecido em razão de sua ficha criminal devidamente 
levantada após o ocorrido, forma pública de justificação de sua morte. Com os pais 
presos, vivendo com a avó e exposto a sucessivas perdas, Ítalo costumava também 
pedir comida na rua.

Ítalo fazia parte de um contingente populacional que tem na rua um local 
de trabalho e eventual moradia. Em 2010, a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República realizou um levantamento7 de dados com foco em crianças e 
adolescentes em situação de rua, apontando que a maior parte dessas crianças e desses 
adolescentes identificada na pesquisa trabalhava ou pedia na rua para o seu próprio 
sustento (52,7%) e/ou para o sustento da família (43,9%) e não recebia qualquer 
tipo de benefício governamental (43,3%), ao passo que 26,0% declararam receber o 
Programa Bolsa Família (PBF). Para obter comida ou dinheiro, mais de 80,0% das 
crianças e dos adolescentes em situação de rua declararam realizar algum tipo de trabalho 
lícito, embora a declaração de ilicitude seja, evidentemente, subnotificada nesse tipo 
de pesquisa (gráfico 1). 

7. A pesquisa foi realizada em 75 cidades com mais de 300 mil habitantes. A pesquisa identificou 23.973 crianças em 
situação de rua, sendo 71,8% do sexo masculino e 72,8% negros. A maioria havia estudado até a 4a série (39,0%). 
Brigas verbais com parentes próximos, violência doméstica, alcoolismo e uso de drogas, desejo de liberdade e perda 
da casa pelos pais são, nesta ordem, os principais motivos pelos quais crianças e adolescentes alegam preferir a rua 
como local de moradia.
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GRÁFICO 1
Crianças e adolescentes em situação de rua segundo as formas de obtenção de 
dinheiro ou alimentos 
(Em %)
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Fonte: Meta (2011). 

Entre inúmeras informações relevantes destacadas na pesquisa, merecem atenção 
as situações de discriminação vividas por crianças e adolescentes em situação de 
rua, indicando o elevado grau de rejeição inscrito em práticas institucionais que 
produzem impactos subjetivos relevantes (gráfico 2). 

GRÁFICO 2 
Crianças e adolescentes em situação de rua impedidas de entrar em locais ou fazer 
atividades 
(Em %)
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Fonte: Meta (2011). 

Ante a incapacidade de o Estado responder politicamente ao dever de cuidar da 
infância e da adolescência negras, a institucionalização penal tem sido acionada, sobre-
tudo considerando-se os dados do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase), que indicam um elevado descompasso entre a gravidade dos atos infracionais 
praticados por jovens e adolescentes e as medidas socioeducativas adotadas. De acordo 
com o levantamento efetuado pelo sistema com base nos dados de 2014, 44% dos atos 
infracionais praticados naquele ano eram análogos a roubo e 24% análogos ao tráfico de 
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drogas, ambos de baixo potencial ofensivo. Em contrapartida, 66% dos jovens inseridos 
em algum regime de privação de liberdade foram punidos com a medida mais grave –  
internação (Brasil, 2017). 

O corpo de Ítalo deslocando-se entre as ruas dos bairros ricos da cidade de 
São Paulo viola uma regra a mais: a regra da boa pobreza, inserida no sistema hie-
rárquico construído por instituições e grupos sociais que definem os apossamentos 
possíveis e impossíveis do espaço público (Neves, 1999). Inserido nas condições 
materiais da sociedade da escassez, Ítalo, como os demais trabalhadores de rua, 
administrava suas carências pela negociação de sua presença nos espaços em que 
recursos e práticas de consumo abundam. 

A apropriação pelo furto, entretanto, viola a regra que media a relação entre 
corpos em situação de carência e humanismos salvadores. Trata-se de uma espécie de 
relação que, para existir, caricatura os polos: de um lado o selvagem, que, variando 
entre essencialmente bom e mau, não deixa de ser, contudo, selvagem; de outro, o 
senhor benevolente, mito construído, de modo histórico, no Brasil para transformar 
a escravidão em obra civilizatória (Nascimento, 2016). 

Essa coexistência, sempre tensa, impõe àquele, que visibiliza os signos da escassez 
inscritos em seu próprio corpo, a necessidade de dialogar com as ordens diversas que 
tornam permissíveis a sua inserção no espaço, atravessado por uma relação diferencial 
entre um nós e os outros. As ordens jurídicas, sociais, mercantis, estéticas e morais definem, 
de forma complexa, as fronteiras móveis da rua e as possibilidades de circulação. Dito 
de outro modo, o uso plural da rua depende sempre de negociações permanentes entre 
sujeitos e grupos em relação desigual de poder (Neves, 1999). A pobreza de Ítalo, porém, 
tem cor e a sua cor é o signo que permite compreender porque a sua pobreza ofende 
e é inaceitável ante tantas outras pobrezas incolores que circulam pelo espaço urbano.

Cruzar as fronteiras invisíveis da cidade e atravessar a avenida que sobredeter-
mina a autossegregação integra o itinerário de culturas urbanas de sobrevivência. 
Atravessar essas fronteiras significa, todavia, impor a sua presença em lugares 
onde ela nem sempre é desejada, onde as diferenças que o corpo carrega são 
traduzidas como ameaça. Nessa forma empobrecida de estar no mundo, a relação 
com o outro e com o espaço social no qual ele se insere é predominantemente 
patológica (Dunker, 2015). Tudo que destoa, tudo que não é espelho de si 
mesmo, deve ser evitado e combatido como uma doença que acomete um corpo 
social seguro e saudável. 
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2.2 A necropolítica8 do condomínio e o mapa

Afinal de contas, quem era Ítalo para os moradores daquela região? Que representações 
informam a relação estabelecida entre moradores de uma área nobre e rica da cidade de 
São Paulo e o corpo negro de uma criança que eles sequer conheciam? Como compreender 
os aplausos à morte de uma criança em um cenário em que a narrativa construída pela 
polícia parece fora de qualquer explicação razoável acerca do que ocorreu?

A Vila Andrade, lugar em que Ítalo morreu, era naquele dia mais do que um 
simples bairro. A relação dos moradores com a rua era tipicamente condominial 
se entendermos o condomínio como uma forma patologizada de vida, construído 
para afastar o outro que incomoda e interrompe a harmonia tediosa da comunidade 
de iguais na sua capacidade de consumir (Dunker, 2015).

Como ressalta Christian Dunker, no condomínio, a associação de moradores 
tem o poder de escolher quem entra e quem sai. Curiosamente, o autor traz em seu 
livro um exemplar dessa forma de vida consumida nas cidades brasileiras exatamente 
na região em que Ítalo morreu. Alphaville, primeiro condomínio construído na 
cidade de São Paulo, surgiu nos anos 1970 prometendo um mundo paralelo 
oposto às características desencantadas do meio urbano. Por meio de slogans, como: 
Portal do Morumbi. Aqui todo dia é domingo e Desperte o homem livre que existe em 
você. Mude para a Chácara Flora, Alphaville importava os modelos americanos de 
habitação, excluída, entretanto, a possibilidade de uma comunidade racialmente 
integrada (Dunker, 2015). Como pondera o autor,

as chamadas enalteciam a ideia de que em um condomínio dois problemas cruciais para a 
classe média seriam resolvidos conjuntamente: a segurança e o acesso aos serviços. Contudo, 
de todos os elementos importados pela retórica dos novos condomínios brasileiros de seus 
equivalentes americanos, um se destacava pela ausência: a promessa de uma comunidade 
racialmente integrada. Esse tópico chega a ser escandalosamente suprimido nas propagandas 
que se valiam de testemunhos estrangeiros, com tradução legendada. Nossos condomínios, 
ao contrário, continuavam a primar pela distinção entre elevadores e entradas e saídas 
sociais, de um lado, e de serviço, do outro (Dunker, 2015, p. 49). 

Assim, diferenças de classe e raça foram resolvidas pela imposição de códigos de 
conduta, normas higiênicas e regras de circulação com lugares demarcados e fronteiras 
físicas e simbólicas que permitiram a instituição de uma vida em comum sem comunidade 
(Dunker, 2015). Ítalo teria supostamente ofendido, portanto, mais duas regras importantes 
no caso em tela: roubou o carro dentro de um condomínio, violando a função precípua 
das maneiras fortificadas de vida, e desrespeitou o código da rua em que circulava. 

Em termos concretos, sua morte ocorreu em um dos distritos mais ricos 
e desiguais da cidade de São Paulo, a Vila Andrade. Nesta região, residem, 

8. O termo necropolítica foi criado por Achile Mbembe para se referir às múltiplas maneiras pelas quais, no mundo 
contemporâneo, pessoas são expostas à destruição, e “mundos de mortes” constituem formas de vida cujas condições 
conferem aos sujeitos nele incluídos a condição de mortos-vivos (Mbembe, 2016). 
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segundo o Censo Demográfico 2010, 99.274 habitantes, divididos entre a favela  
de Paraisópolis – maior favela do município de São Paulo – e os bairros nobres de 
Panamby e Morumbi. 

Paraisópolis foi o desaguadouro de um fluxo migratório que integra um 
importante capítulo da história de São Paulo. Nela residem nordestinos e sua 
descendência que, ao longo do processo de ocupação, laboraram nas vizinhanças 
na construção civil e no setor de serviços. Um mapa racial elaborado por Gusmão 
(2015), a partir dos dados do Censo Demográfico 2010, permite ilustrar de que 
modo se estrutura, racialmente, o processo de ocupação do espaço na região, 
com os negros concentrados nas favelas e os brancos espalhados pelo território. 
Traduzindo em números, enquanto o Morumbi possui 5.843,36 hab./km², 
Paraisópolis possui 47.855,51 hab./km². O mapa 1 traduz em outro registro 
como a desigualdade integra as formas de ocupação e o uso do espaço.  

MAPA 1
Mapa racial dos distritos de Morumbi e Vila Andrade – São Paulo

Fonte: IBGE (2010). 
Elaborado por Gusmão (2015). 
Obs.: Figura reproduzida em baixa resolução em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).
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No ranking do Atlas do Desenvolvimento Humano (Ipea, FJP e PNUD, 2014), 
Paraisópolis ocupa a 2.747a posição entre as 2.858 Unidades de Desenvolvimento 
Humano (UDHs)9 da Região Metropolitana de São Paulo (RM de São Paulo), ou 
seja, possui um dos piores índices de desenvolvimento humano (IDHs) de toda a 
região. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) Educação de 
Paraisópolis é o pior entre todas as UDHs da RM de São Paulo. O percentual de 
mães chefes de famílias, sem ensino fundamental e com filho menor de idade, no 
total de chefes de família chega a 70,33% na região. Aproximadamente 30,00% 
da população de Paraisópolis é vulnerável à pobreza; 31,00% dos jovens com 18 
ou mais anos de idade não têm ensino fundamental completo e estão em alguma 
ocupação informal; 52,27% das crianças de 0 a 5 anos de idade estão fora da 
escola. A esperança de vida ao nascer é de 71,8 anos, enquanto na Vila Andrade 
ela alcança 81,8 anos (Ipea, FJP, PNUD, 2014). 

A desigualdade aqui retratada, contudo, não implica dizer que esses territórios 
não se comuniquem ou que Paraisópolis e seus habitantes circulem apenas enquanto 
estigma. Como ponderam Ronaldo de Almeida, Tiaraju D’Andrea e Daniel de 
Lucca (2008), em etnografia comparada que se debruçou sobre cenários de pobreza 
urbana na cidade de São Paulo, morar em Paraisópolis pode significar adquirir 
status se comparado com a residência em outras favelas da cidade. A proximidade 
com uma zona urbana rica transforma a favela e sua localização em uma estrutura 
de oportunidades. Porém,

a vizinhança rica mantém uma atitude ambígua com Paraisópolis. Em um espaço 
curto de duas quadras é possível deslocar-se do ambiente populoso e congestionado de 
Paraisópolis e entrar nas ruas vazias e tortuosas do Morumbi, onde se vê os moradores 
locomoverem-se de carros enquanto os empregados se deslocam a pé, uma vez que 
não há transporte público circulando por seu interior. Os condomínios e mansões do 
Morumbi têm esquemas de segurança privados que dificultam o acesso dos moradores 
da favela. Em resumo, há uma relação de “evitação” e “interação” entre Paraisópolis 
e Morumbi dependendo do plano que se estabeleça entre estes dois universos.  
Nos planos do trabalho e da assistência há “interação” enquanto nos do lazer, valores, 
gostos, parentesco e amizade há “evitação” (Almeida, D’Andrea, Lucca, 2008, p. 120).

A relação entre Paraisópolis, Vila Andrade e Morumbi reafirma a polícia e a 
prestação de serviços como elementos históricos mediadores das possibilidades de 
socialização entre segmentos populacionais racializados. Isto explica parte significativa 
dessa relação que transita de forma contraditória entre a proximidade e a distância, 

9. UDHs são recortes geográficos construídos a partir dos microdados da amostra dos censos populacionais do IBGE. 
Construído pelo Ipea, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pela Fundação João Pinheiro 
(FJP), esta unidade de análise difere dos recortes espaciais disponibilizados pelo IBGE por permitirem destacar no espaço 
territorialidades outras caracterizadas por indicadores relativamente homogêneos. Para estudos sobre desigualdades 
e sua expressão espacial, este recorte é ferramenta útil, pois considera as diferentes formas de ocupação do espaço. 
Cada UDH precisa possuir pelo menos quatrocentos domicílios amostrados e o seu uso passa por avaliação criteriosa 
do IBGE, que afere a confiabilidade das informações geradas. 
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a necessidade e a abjeção. Ora, o condomínio, como vaticina Dunker, só se efetiva 
enquanto estrutura de cerco, espaço hedonista e racional de risco zero, a partir do 
reconhecimento daquilo que é externo enquanto representação do negativo, da 
barbárie (Dunker, 2009). Enquanto forma segregativa de vida, ela só se justifica, 
pois, através dessa relação fantasiosa e delirante com outras formas segregativas 
que lhe servem de prova material da necessidade de uma vida administrada entre 
muros. A prisão e a favela, neste aspecto, são formas espaciais que, representadas 
como campo sem norma, lugar da selvageria, repõem a necessidade do Estado, seja 
de forma direta, seja de forma indireta, quando este reconhece e alberga em seu 
interior a incidência de normatizações privadas do espaço público, através de agentes 
estatais que atuam em contradição com os dispositivos jurídicos e institucionais.

2.3 A morte de Ítalo, um produto do olhar da barbárie

No dia 20 de junho de 2016, peritos e investigadores começaram o trabalho de 
reconstituição do crime. Nesse dia, cerca de cinquenta pessoas que residem na 
Vila Andrade – entre estas integrantes do Conselho de Segurança Comunitário, 
policiais aposentados e moradores – se fizeram presentes na cena, recebendo os 
policiais acusados de participar da ação que deu resultado à morte do menino sob 
aplausos e gritos de heróis. 

Analisando o modo como masculinidades negras violentas são construídas e 
reproduzidas no imaginário, Jaime Amparo Alves (2016) resgata a história do filme 
Cidade de Deus e seus dois principais personagens, Dadinho e Buscapé. Dadinho 
é uma criança de má índole, personalidade cruel que desembocará naturalmente 
no tráfico de drogas. Com o desenrolar da trama, Dadinho se transforma em Zé 
Pequeno, um sujeito violento e temido produzido pela favela, espaço social este-
reotipado ao gosto do freguês. A outra face de Dadinho, ressalta Alves, é Buscapé, 
menino dócil e sonhador que trabalhará como fotógrafo em um jornal de grande 
circulação. A narrativa que enleia os dois personagens é linear e corrobora algo 
que, pedindo licença poética, está inscrito na ironia fina machadiana, segundo a 
qual o menino é o pai do homem.

Em descrição sucinta, Alves ressalta que Buscapé é o símbolo de uma tentativa 
negra fracassada de integração. Transitando entre a favela e o asfalto, está atravessado 
pelo medo de ser morto pela polícia e pelo trabalho precário no jornal, cujas fotos 
sequer lhe rendem crédito pelo trabalho exercido. Por sua vez, Zé Pequeno é a 
escolha do crime como destino de vida, derivação de sua tendência criminológica. 
Dito de outro modo, Buscapé é a imagem de um sujeito disciplinado, dócil e bem 
comportado; Zé Pequeno é a animalidade incontida, o horror que engendra a 
morte, o estupro e a brutalidade (Alves, 2016).
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Conforme descrição de Alves (2016, p. 64), a favela e as masculinidades negras 
são representações últimas de um corpo-espaço patologizado e patologizante em 
Cidade de Deus. De acordo com o autor,

o comportamento patológico de Zé Pequeno é a peça central por meio da qual a 
narrativa do filme é construída. Em uma cena marcante, Dadinho, aos 12 anos, 
elabora um plano para roubar um motel no centro do Rio. A cena perturbadora 
mostra os hóspedes do motel, todos brancos, sendo assassinados pela criança negra. 
O desespero e o horror das vítimas brancas são contrastados com o prazer e a vontade 
insaciável de matar de uma criança que assassina suas vítimas com um sorriso no 
rosto. Aqui a imaginação racista não tem limites: o contraste brutal entre a selvageria 
de uma criança negra e a impotência de suas vítimas brancas produz uma catarse 
racial. O espectador é convidado a sentir empatia com as vítimas brancas e ódio/
medo da criança negra perversa. Por fim, a cena termina com a voz do narrador: 
“naquela noite, Zé Pequeno satisfez a sua sede de matar”.

Estas representações, segundo o autor, permitem que homens negros sejam 
transformados em inimigos públicos; que a violência se legitime como proteção e 
defesa da ordem e que o terror policial seja funcional ao exercício de uma soberania 
estatal que, para subsistir, precisa dos inimigos internos que ela mesma produz 
(Alves, 2016). 

Ítalo, naquele dia, não era uma criança apenas, portanto. Ele era também 
uma representação, uma imagem construída, o pesadelo potencial, motivo pelo 
qual o tiro que atravessou sua cabeça não era apenas um disparo contra uma vida 
singular. Pois, se ele é uma figura desconhecida que transita pela rua e a sua morte 
é desejada, não é a figura e sua história particular que provoca abjeção, mas os 
marcadores sociais que informam essa relação. 

Poucos dias antes, no dia 11 de junho de 2016, uma manifestação fora 
convocada por moradores da região para prestar solidariedade à ação policial 
em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado. Em matéria 
jornalística,10 integrantes da manifestação ilustram o que pensam a respeito da 
criança e sua morte. O teor das declarações dispensa maiores delongas, como se 
pode observar a seguir.

“Com 10, 12 ou 18 anos, naquele momento ele era um marginal, um criminoso, 
que poderia ter atingido qualquer pessoa na rua quando atirou de dentro do carro”, 
afirmou o presidente do Conselho de Segurança (Conseg) ao Portal do Morumbi.

“Eles são um esgoto de gente. Não têm menor preocupação com a vida dos policiais”, 
disse a parapsicóloga Maria Helena Franklin, 63 anos, que, mesmo tendo oito filhos, 
disse que matar Ítalo foi “mais do que certo”. “A polícia interrompeu a carreira de 

10. A esse respeito, ver Salvadori, Dalapola e Arroyo (2016).
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um bandido. Se fosse num país de primeiro mundo, aquele menino pegava prisão 
perpétua. Aqui fizeram o mínimo com ele”, afirmou.

Em trabalho que se debruça sobre a dinâmica institucional que determina a 
construção política do sujeito suspeito e a sua relação com os preconceitos sociais 
que circulam nas cidades de Salvador, Brasília e Curitiba, Evandro Piza Duarte, 
Mariel Muraro, Marina Lacerda e Rafael Garcia investigaram como percepções sociais 
são articuladas à definição do sujeito suspeito antes da formalização do flagrante11 
no trabalho rotineiro da polícia. Dentro da diversidade de usos das noções de 
suspeição, o aparelho policial analisado pelos autores articula percepções de gênero, 
raça, geração e elementos socioculturais. O policiamento, como destacado, é plural 
e o agenciamento da categoria raça para a construção do tipo suspeito não é fruto 
da ação isolada da polícia. Tal como a condição de vítima, elas são socialmente 
construídas em diferentes contextos (Duarte et al., 2014). 

De acordo com os autores, todavia, não é só no âmbito interno da corporação 
policial que se realiza a filtragem racial, mas no âmbito dos usuários e demandantes 
dos serviços executados pelo aparato da segurança pública. Nessas operações o espaço 
urbano é pensado, representado tanto através dos dispositivos que dão conteúdo 
a ação da corporação policial quanto por aqueles que detêm capital político para 
demandar mecanismos mais ou menos informais de proteção (Duarte et al., 2014).

Dada a imagem negativa, a tensão e os dilemas morais que a atividade carrega 
consigo, o policial tem, na performance de resultados, a forma precípua de obtenção 
de reconhecimento público. Manutenção da ordem e combate ao crime são objetivos 
cuja eficácia é medida pelo número de mortes e encarceramentos, vinculados a 
determinados crimes, espaços e sujeitos tornados suspeitos. Assim, “a seletividade 
é construída mediante um conjunto de tensões que legitima, ao mesmo tempo, a 
ideia de que a seleção é o cumprimento de uma ordem e de que o cumprimento 
da ordem autoriza práticas seletivas” (Duarte et al., 2014, p. 90). 

As evidências empíricas atestam, portanto, que o racismo produzido e repro-
duzido por meio do sistema de justiça político-criminal só pode ser compreendido 
a partir do desvelamento de uma estrutura de reconhecimento fornecida por uma 
sociedade também autoritária, truculenta e racista, que traduz segurança como 
demanda por repressão (Duarte et al., 2014).

Esse caso revela mais do que o produto da ação de uma corporação profis-
sional treinada para matar. Trata-se da produção política da morte como ritual 

11. Os autores partiram de algumas hipóteses de investigação, quais sejam: o subjetivismo orienta a ação policial e 
predefine quem é o sujeito suspeito; os sinais fenotípicos de raça e elementos exteriores que indicam pertencimento a 
uma classe social prevalecem como elementos formadores do critério de suspeição; e as instituições tendem a corroborar 
os critérios discriminatórios utilizados pelos policiais, omitindo-se com relação ao debate das relações raciais (Duarte 
et al., 2014).
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simbólico de linchamento coletivo, em que à polícia fora terceirizada a produção 
do assassinato de um corpo racializado. Ela revela mais do que uma violação de 
regras e condutas de um corpo de profissionais da segurança pública, passando 
a representar simbolicamente a face mais aguda do genocídio promovido pelo 
inconfessado supremacismo branco no Brasil.

2.4 Ítalo e Joel12

Certamente, alguns alegariam as condições socioeconômicas de Ítalo, sua sociali-
zação na rua, a prática de pequenos delitos, a ausência de políticas de cuidado, a 
falta de inclusão escolar ou, por fim, a família desestruturada como determinações 
últimas de sua morte. E, em regra, são esses os motivos utilizados pelo Estado para 
responder à morte de tantos outros meninos negros, racialmente identificados nas 
estatísticas oficiais, mas descoloridos nas respostas aos problemas que ele mesmo cria.

Essa contradição, presente em correntes do pensamento social brasileiro, nas 
avaliações de política pública e no senso comum, reedita a associação clássica e 
preconceituosa entre violência e pobreza. Também dissemina a confusão conceitual 
estabelecida entre pobreza e raça, que durante todo o século XX impediu que o 
Estado encarasse o racismo como problema estrutural não resolvido e reproduzido 
por seus próprios dispositivos. Se essa associação estivesse correta, a melhora dos 
indicadores sociais no período recente deveria ter provocado uma queda vertiginosa 
dos índices de violência presentes na sociedade brasileira. Não foi isso, contudo, 
o que ocorreu.

Voltemos um pouco mais no tempo do relógio para revisitar esses sensos 
comuns e pensar o lugar da questão racial em meio ao emaranhado de razões 
públicas rotineiramente agenciadas para explicar o ocorrido e responder a ela.

No dia 21 de novembro de 2010, Joel da Conceição Castro, 10 anos de idade, 
morreu com um tiro na cabeça, no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador-BA, 
onde residia. Joel, assim como Ítalo, queria seguir os caminhos do pai – ser um 
mestre de capoeira. Quando se preparava para dormir, Joel foi atingido por um 
tiro no rosto, em um suposto confronto entre traficantes e policiais. Morreu em 
sua própria casa. Tinha uma vida normal, como esperado para uma criança de 10 
anos de idade. Praticante de capoeira, preparava-se para viajar com o pai para a 
Itália, onde faria algumas apresentações.13 Além disso, Joel era personagem de uma 
propaganda do governo do estado, que anunciava o nascimento de uma nova Bahia.

O tiro disparado contra Joel saiu de uma arma da polícia. Balas perdidas 
são pouco comuns em bairros brancos. Balas perdidas se perdem, em regra, em 

12. Agradecimento especial a Luís Carlos de Alencar, que sugeriu a inclusão da história de Joel no texto.
13. A esse respeito, ver Salvadori, Dalapola e Arroyo (2016).
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territórios negros. Territórios em que a morte é esperada e naturalizada. Em que 
se pode morrer sem cerimônias ou bandeiras a meio mastro. Morto pela nova 
velha Bahia, Joel faleceu por ser negro, pelo território em que vivia possuir maioria 
negra, pois, como pondera Jaime Amparo Alves, comunidades negras são também 
produzidas pela violência estatal (Alves, 2011). O pertencimento racial, conquanto 
não funcione sozinho, media acessos diferenciados à cidadania e ao direito à vida, 
definindo as formas de viver e morrer no tempo e no espaço (Alves, 2011).

Ítalo e Joel morreram em circunstâncias, cidades, dias e contextos diferentes. 
Foram mortos quando a democracia brasileira operava suas regularidades, quando 
crises e golpes têm pouco ou nada a dizer. Morreram porque suas características 
fenotípicas expõem seu trânsito, seu sono, seu sonho, seu deslocamento ao risco 
exponencial de morrer sem deixar rastros na história das cidades em que viveram.

2.5 Ítalo, pelo olhar de Cíntia Ferreira Francelino

Cíntia Ferreira Francelino, mulher negra, 29 anos de idade, trabalhava como faxineira, 
ganhando em média R$ 400,00. Cíntia tem quatro filhos, sendo Ítalo o segundo 
mais velho. Fernando de Jesus Siqueira, o pai de Ítalo, era cantor. Tão logo Ítalo fora 
morto e a notícia ganhou dimensão maior do que a esperada, começaram a circular 
as fichas corridas dos pais. Fernando tem passagens por tráfico de drogas e a mãe, 
por furto e roubo. Ele ainda estava preso quando tudo ocorreu. Os quatro filhos 
de Cíntia viviam sob os cuidados da avó paterna, Zenaide, no Morro do Piolho.

As fichas criminais de ambos foram levantadas pela polícia civil, alimentando 
uma estratégia bem eficaz nas suas intenções não declaradas. Os pais e suas trajetórias 
surgem usualmente como origem de toda a danação genealógica, retirando das 
instituições e seus agentes a responsabilidade pela morte.

Nunca é demais recordar que, com a transformação de crianças e adolescentes 
em signos da riqueza futura de um país, coube às mulheres o papel de garantidoras 
da transição da prole pelas etapas normativas da vida (Birman, 2007). À mulher, 
traduzida apenas como mãe no registro biopolítico e santificada sob o olhar cas-
trador masculino, caberá o exercício de um papel sacrifical, confinada no espaço 
doméstico ou nas zonas em que aparece como responsável pelos cuidados na saúde 
e na educação (Birman, 2007). Trazer para a primeira cena a ficha corrida de Cíntia 
é uma forma subterrânea de socializar a responsabilidade pela morte de seu próprio 
filho a partir da reafirmação dos papéis tradicionais de gênero.

É necessário lembrar que casa e rua são universos de significação que participam 
profundamente da construção da experiência social brasileira (Damatta, 1997).  
A rua é o lugar do perigo, do isolamento, do desterro possível de um círculo 
familiar. É também, portanto, o lugar da malandragem, do meliante, dos marginais.  
Sob a perspectiva das mulheres, é o sistema de significação que impõe o sentimento 
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de culpa pelo abandono do lar, a carência dos filhos e o cansaço do marido, a 
transição perigosa para o pecado e a prostituição (Rago, 2014). As mulheres negras, 
cujas trajetórias não podem ser dissociadas das ruas onde ganharam a vida como 
trabalhadoras na história das cidades, resta a responsabilização biológica e política 
pela gestação da pobreza e da marginalidade ontológica, conformando a imagem 
da mulher que deveria ser evitada.  

Através da mãe, Ítalo reaparece, contudo, como uma criança comum, que 
deseja e projeta futuros imaginários. Segundo Cíntia, ele gostava de cantar, fazia 
suas próprias letras e almejava virar MC, assim como o pai antes de ser preso. Não 
há maiores relatos a respeito do seu genitor nem de suas relações, pois, cliente do 
sistema prisional, não lhe é reconhecida qualquer possibilidade de falar sobre o 
ocorrido ou enlutar a morte do filho.

Conforme descrito em matérias jornalísticas, na manhã seguinte ao assassinato, 
Cíntia disputava e reconstruía a imagem pública associada a Ítalo, seguindo, nesse 
aspecto, o mesmo itinerário de outras mães que perderam seus filhos em decorrência 
de ação policial. Na sala do Instituto Médico Legal (IML), Cíntia é retratada em 
uma cena que explicita o irrepresentável. Com os lábios trêmulos e uma mão 
apertando a barriga, pergunta ao jornalista se, caso ela corresse atrás, conseguiria 
colocar na cadeia o policial que atirou contra o seu filho. Para as mulheres que 
perderam seus filhos, o direito ao luto, a politização da morte, é a condição primeira 
do direito à justiça. Após quatro horas de espera, entra na sala onde vestiria seu 
filho pela última vez. A reportagem descreve esta cena de forma simples e direta: 
“um funcionário do IML a chamou. Ela finalmente pôde entrar para ver e vestir 
o filho na sala de necropsia. Ficou pouco. Saiu cambaleante, os lábios tremendo e 
as mãos novamente apertando a barriga. ‘Me ajuda moço’, disse, e caiu no chão”.14 

Por fim, Cíntia Ferreira Francelino, mulher negra vitimada pelo Estado em 
junho de 2016, voltou a aparecer em breves notas no fim do mesmo ano. Mais 
uma vez fora presa, acusada de roubo, no dia 23 de novembro, três dias após o 
Dia Nacional da Consciência Negra.

3  ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICA: AS REFORMAS, OS NOVOS RUMOS DA 
AÇÃO PÚBLICA E OS LUGARES POSSÍVEIS E IMPOSSÍVEIS DA QUESTÃO 
RACIAL NA ESFERA INSTITUCIONAL

O país vive, ao menos desde 2014, um cabedal de crises em espiral, que vem dando 
vazão a diversas alterações na institucionalidade construída após 1988.15 A crise 

14. A esse respeito, ver Machado e Zylberkan (2016).
15. Segundo Naomi Klein, é impossível desmantelar políticas sociais em um país democrático em que parte substantiva 
da população se beneficia de políticas redistributivas. A crise, portanto, é o momento precípuo em que se tornam possíveis 
a imposição de políticas de austeridade que compõem aquilo que a autora denomina “doutrina do choque”. Apenas 
em circunstâncias que a crise proporciona, é possível aprovar o inaceitável (Tatemoto, 2016).
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de legitimidade do sistema representativo, combinada com a crise econômica, 
permitiu que alterações no texto constitucional fossem produzidas como resposta 
a problemas conjunturais que só poderiam ganhar espaço em um ambiente instável 
como o atual.

Em 2016, um relatório da Secretaria de Política Econômica do Ministério da 
Fazenda apontava que algumas medidas precisariam ser adotadas para devolver à 
política econômica a sua capacidade de interferir em circunstâncias conjunturais. 
Para tanto, o estudo recomendava a redução do crescimento das despesas correntes, 
sobretudo dos gastos obrigatórios com as políticas de previdência e assistência 
social (Brasil, 2016). 

Em termos concretos, para resolver esse problema o estudo propõe duas 
mudanças importantes: a aprovação de uma reforma da previdência, estabilizando 
no médio prazo as despesas com este item, e uma reforma do gasto obrigatório, 
impondo um limite à sua expansão. Feito isso, o país passaria de uma política de 
ajuste fiscal iniciada em 2015 para a instituição de novas regras fiscais (Brasil, 2016).

O aumento da despesa em termos percentuais do produto interno bruto 
(PIB), porém, foi o sustentáculo de um período marcado por um experimento 
redistributivo robusto, incrementando a capacidade de resiliência da economia 
brasileira à conjuntura externa e aos impactos negativos que a crise de 2009 produziu. 
Além disso, os itens da despesa, identificados como problema no relatório, são 
componentes do sistema de proteção social que responde à perspectiva de que certas 
esferas da sociedade e da vida humana são irredutíveis à economia e suas flutuações. 

Em que pese a desaceleração da atividade econômica e a política de desoneração 
fiscal serem as principais razões para a queda de receita, as políticas que adicionaram 
efeitos distributivos ao ciclo de crescimento recente passaram à condição de inimigo 
interno a ser debelado, responsabilizadas pelo caos politicamente imaginado. Ajustes 
fiscais passaram a ocupar o palco central das medidas do governo, produzindo elas 
mesmas o próprio cenário que se desejava remediar, em um movimento cíclico de 
medidas e justificações públicas capaz de produzir aquilo que ficou conhecido como 
a tempestade perfeita.16 Cada reforma vem demandando tantas outras reformas 
necessárias para redefinir o papel da demanda pública na economia e nas estratégias 
de crescimento econômico (Rossi e Dweck, 2016).

As duas medidas propugnadas pela Secretaria de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda foram adotadas pelo novo governo como pontapé de um 
novo ciclo de reformas que supostamente devolveriam ao país a sua capacidade de 
enfrentar a crise já em estágio acelerado de evolução. A profundidade das medidas 

16. Esse termo fora utilizado por Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda, para se referir à possibilidade de deterioração da 
lei de responsabilidade fiscal, fruto do início do fim dos estímulos monetários nos Estados Unidos e da redução do rating 
do país pelas agências internacionais. O artigo fora publicado no jornal Valor Econômico, no dia 29 de outubro de 2013.



400 Políticas Sociais: acompanhamento e análise | BPS | n. 25 | 2018

adotadas e a extensão temporal de seus efeitos indicam, porém, algo mais: pretende-se 
oportunizar a crise para retomar o processo de adequação da institucionalidade 
aos rumos de uma economia internacional cujo pêndulo tem sido marcado pelo 
desmantelamento dos regimes de bem-estar desde os anos 1970. 

A reforma do escopo protetivo do sistema, a incrustação de um regime de 
governação social baseado na inserção de indivíduos em um sistema de livre con-
corrência, a segmentação e focalização das ofertas públicas de direitos e serviços, o 
fortalecimento de intervenções estatais via mercado passaram a compor o cardápio 
político e econômico desde então, amparado em forte interpretação negativa da 
experiência política recente. 

Ora, mas que experiência recente foi essa e o que a caracteriza? O que muda 
com a contenção e a alteração de dispositivos constitucionais que instituíram direitos, 
ainda que estes não tenham alcançado a dimensão concreta da experiência negra? 
Como os pressupostos políticos que lhe dão sustentação podem afetar políticas 
não orçamentárias, caso específico da política de promoção da igualdade racial? Por 
fim, quais foram os resultados efetivos do projeto integrador de sujeitos negros, nos 
últimos anos, em face da possibilidade de se esfumaçar tudo o que se conquistou?

Sem pretender esgotar essas perguntas, é possível indicar como a imposição de 
limites rígidos à capacidade de ação do Estado pode reconfigurar as vias institucionais a 
partir dos quais foram estruturados acessos e construídos instrumentos para reivindicar 
direitos. Não restam dúvidas que são a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), a sua 
instrumentalização e as políticas que foram elaboradas para torná-la concreta os alvos 
das propostas de reforma, reposicionando o modelo de equilíbrio que dera sustentação 
a um sistema de governo e uma institucionalidade que pretendia servir, ainda, como 
colchão de amortecimento de vulnerabilidades sociais. 

3.1 As institucionalidades construídas a partir de 1988 e sua reforma

O fim da ditadura militar e a reativação dos aparelhos privados de hegemonia no 
campo das classes dominantes e dominadas não permitiram que o regime político 
levasse a termo um projeto de democracia dominado por uma razão técnica, apática 
e apolítica de forma plena. Esse panorama aberto de disputa deu origem à CF/1988, 
uma carta híbrida, expressão das múltiplas contradições contextuais em que ela 
fora formulada (Demier, 2017). A amálgama ideológica ou o trabalho de colagem, 
que deu resultado à CF/1988, para ficar com a expressão de Florestan Fernandes, 
combinou contraditoriamente um Estado capaz de combater desigualdades e 
defender a ordem social e econômica que as sustenta e reproduz. De um lado, 
dispositivos que compõem os direitos sociais, princípios e direitos fundamentais 
que constituem importante arcabouço protetivo, âncoras de políticas e programas 
sociais; e, de outro, a defesa da propriedade privada, do direito de herança, além dos 
dispositivos encartados que consagram relações civis-militares com fortes traços de 
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continuidade em relação à Constituição editada na ditadura, acrescidas de novas 
prerrogativas que fazem das instituições policiais e militares uma espécie de poder 
paralelo autorregulado (Zaverucha, 2010). 

Esses dois componentes da nova ordem deram substância a uma paz social 
imposta de cima para baixo, combinando estranhamente integração social e violência 
em escala ampliada, em níveis superiores aos praticados na própria ditadura militar 
(Kehl, 2010). O lugar de indeterminação que a política de esquecimento reservou e 
continua reservando às dores do passado e do presente transformou e transforma a 
questão racial em território de interdições, do engasgo, da impronúncia, do recalque. 
Essa amálgama de palavras interditadas, manutenção da ordem e minimização dos 
efeitos das desigualdades deram a tônica de todo um período cuja desembocadura 
não cessa de manifestar suas contradições. 

Entre as interdições, merecem destaque as pouco analisadas relações densas 
entre economia, violência e racismo. Retomando as origens civis e militares do 
golpe de 1964, Paulo Arantes (2010) ressalta que, naquele período, houve entre a 
economia e a violência inconfessados vasos comunicantes, bem exemplificado no 
financiamento privado da Operação Bandeirante (Oban), que conduziu setores 
do empresariado brasileiro às salas de tortura. Essas articulações sistêmicas não 
acabaram junto com a ditadura, reproduzindo-se, por exemplo, nos anos 2000, nas 
propostas de militarização da vida urbana estruturadas para resolver o problema da 
violência em territórios negros periféricos. Nesse contexto, segmentos empresariais 
associados ao Estado financiaram não apenas as políticas de petrificação implícitas a 
cada onda de renovação urbana como financiaram também a transformação desses 
territórios em campos de concentração a céu aberto.17 

Esse arranjo que acolhe ao mesmo tempo um importante repertório de 
políticas sociais e níveis elevados de violência institucional, se não foi criado pela 
Constituição encontrou nela guarida. Portanto, o que se seguiu à sua aprovação foi 
resultado também das ambiguidades que marcaram a sua construção. A transição 
conciliada, da qual ela é um dos resultados, empurrou para a frente conflitos não 
resolvidos, que encontrariam nova morada na sua interpretação, regulamentação18 
e reforma ao longo do tempo. 

17. De acordo com relatório elaborado a respeito da experiência das UPPs, a promessa de pacificação social nunca saiu do 
papel, ficando apenas a polícia em um modelo de relação com a comunidade que também não se alterou. O paradigma das 
permanências de um modelo de policiamento baseado em repressão aberta foi o caso Amarildo, torturado e morto por policiais 
da UPP da Rocinha, morro carioca que integra o circuito de valorização imobiliária da cidade que, ao fim e ao cabo, constituiu 
o maior patrimônio herdado dos anos de aplicação daquela política, hoje em crise por falta de financiamento. Mais detalhes 
a respeito da experiência das UPPs podem ser encontrados em Cano, Borges e Ribeiro (2012). 
18. O sentido da Constituição pode ser profundamente alterado pelos dispositivos infraconstitucionais que o regulamentam.  
A CF/1988 possui ao todo 380 dispositivos passíveis de regulamentação, entre os quais 263 já o foram e 117 ainda padecem 
de regulamentação. Quadro síntese com o número os dispositivos não regulamentados discriminados de acordo com a matéria 
constitucional podem ser encontrados neste link: <https://goo.gl/j54ErF>. Quando um dispositivo constitucional padece de 
regulamentação, o remédio constitucional previsto capaz de conferir ao jurisdicionado o exercício de um direito obstaculizado pela 
ausência de norma regulamentadora é o mandado de injunção. Atualmente, o STF declara a mora do legislador, estabelecendo 
também norma regulamentar aplicável não só ao impetrante, mas a todos os casos idênticos. 
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Os dispositivos sociais da Constituição, por sua vez, eram um produto 
profundamente influenciado pelo ambiente interno de disputa, abrindo espaço 
para a ampliação de um pequeno espaço de autonomia em relação às posições 
reservadas aos países periféricos na nova ordem do sistema-mundo. Enquanto a 
Europa desmontava os regimes de bem-estar social que se estabeleceram no pós-
-guerra, reservava-se aos países de industrialização tardia a condição de economia 
primário-exportadora – um regresso ao período anterior à década de 1930.  
Sua confrontação significava, portanto, uma ruptura parcial com o centro do 
capitalismo internacional e com os setores herdeiros do latifúndio no Brasil, através 
de um pacto com os setores organizados da classe trabalhadora, ampliando direitos 
e os espaços de participação política (Sampaio, 2009).

Todavia, o bloco de poder que emergiu das urnas nos anos 1990 identificava 
nesse descompasso, entre cenário interno e externo, um entrave à modernização. 
Esse bloco também propugnava a impossibilidade de um desenvolvimento em 
bases autônomas, tal como defendido pelos desenvolvimentistas das décadas de 
1950 e 1960. Propostas de adequação aos rumos da economia internacional deram 
resultado a reformas que garantiram a entrada de novos sujeitos internacionaliza-
dos no cenário nacional em meio à disseminação de guerras permanentes, como 
atestam a explosão dos conflitos urbanos nos anos 1990 e a escalada da violência 
no campo (Arantes, 2014).

Foi em nome da internacionalização que alterações no sistema tributário foram 
efetuadas, aumentando o poder de atração de capitais internacionais à economia 
nacional com base no incremento do caráter regressivo do sistema. Em resumo, na 
década que ficou conhecida também como a era das chacinas, as bases materiais da 
promessa de integração social perderam espaço na esfera institucional, enquanto a 
violência policial praticada contra corpos negros era premiada e incentivada pela 
instituição de um bônus pecuniário simbolicamente apelidado de gratificação 
faroeste19 no Rio de Janeiro. 

No ano de 2003, o bloco de poder que emergiu das urnas, ainda que com 
múltiplas contradições, deu sustentação a um ciclo de expansão econômica ancorada 
na consolidação e expansão de programas e ações voltadas à concreção de direitos 
sociais constitucionalmente previstos. Esse ciclo produziu melhoras expressivas nos 
indicadores sociais, ancorado, sobretudo, na erradicação da pobreza monetária e na 
expansão da capacidade de consumo das famílias via crédito, salários e ampliação 
da cobertura contra riscos e vulnerabilidades sociais. 

19. Em 1995, foi criada no Rio de Janeiro uma gratificação que premiava policiais civis e militares que recebiam uma pecúnia 
pelo seu desempenho em confrontos, que atuavam em investigações nas ruas e prendiam traficantes e sequestradores. 
A gratificação, que começava em 50%, podia chegar até a 150% do salário-base. O incremento do número de mortes 
em decorrência de intervenção policial nos anos seguintes à sua instituição fez o benefício ser apelidado de gratificação 
faroeste. O decreto do governo estadual fora revogado em 1998, após forte pressão. Outros governos se sucederam 
naquele estado, instituindo novas gratificações ao longo do tempo. A este respeito, ver Oliveira e Machado (2012).
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Conforme ressalta Luciana Jaccoud (2013), a agenda social brasileira con-
seguiu ampliar a relação positiva entre políticas universais e políticas inclusivas 
baseadas em programas de discriminação positiva, proteção e promoção social. 
Até 2014, quando essa agenda ainda não havia sido atingida pelas medidas de 
austeridade, os resultados foram expressivos. Estudos feitos pelo Ipea (2015), a 
partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE), apontaram, por exemplo, que 
entre 2004 e 2014, a extrema pobreza caiu 63%, resultado dos incrementos nos 
valores médios despendidos no Programa Bolsa Família, dos efeitos positivos do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do aumento da cobertura previden-
ciária. O rendimento domiciliar per capita médio, que era de R$ 721,70 em 2004, 
passou para R$ 1.132,70 em 2014.20 A informalidade medida através da PNAD 
permanecia elevada, mas vinha decrescendo, atingindo 39,93% da população 
empregada, enquanto as taxas de desemprego estavam em 6,90% da população 
economicamente ativa (PEA). Porém, os sinais de deterioração do crescimento 
médio real da renda já apareciam naquele ano, bem como uma pequena elevação 
dos índices de desemprego. A cobertura previdenciária passou de 63,40% para 
72,90% da população ocupada entre 16 e 64 anos. Destaque-se, ainda, que a 
cobertura previdenciária da população idosa (65 anos ou mais) era de 91,30% em 
2014 (Ipea, 2015). Esse modelo de política, conquanto não tenha sido suficiente 
para promover mudanças mais intensas na estrutura da sociedade brasileira, fez o 
índice de Gini cair 9,70% no período. 

Contudo, conforme pondera Célia Kernetzky (2017), as intervenções redistributivas 
no Brasil se concentraram na alteração da composição do gasto e não na construção 
de um regime progressivo e direto de tributação. A CF/1988 foi, nesse aspecto, 
omissa, e os governos que se sucederam deram sustentação às políticas públicas com 
base no fortalecimento das características regressivas do sistema tributário. Em larga 
medida, a estrutura tributária brasileira tem sustentação ideológica no pressuposto de 
que não caberia à política fiscal produzir efeitos distributivos, pois a aplicação de um 
regime tributário progressivo incidente sobre lucros, dividendos e patrimônio geraria 
um desincentivo à atividade econômica como um todo21 (Gobetti e Orair, 2016).  
Ante a ausência de mecanismos estáveis de financiamento, a expansão das políticas 
sociais dependeu, desse modo, dos ciclos de crescimento e seus reflexos na arrecadação.

20. Valores deflacionados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), período de referência setembro 
de 2015.
21. O modelo brasileiro de tributação, voltado para os segmentos ricos e capitalizados da sociedade, conforme ressaltam 
Sergio Gobetti e Rodrigo Orair (2016), inspirou-se no modelo implantado por Ronald Reagan nos anos 1980 nos 
Estados Unidos. Esse modelo, disseminado em diversos países nos últimos trinta anos, é um dos pilares do incremento 
das desigualdades nesse mesmo período. O modelo brasileiro, contudo, conseguiu ser ainda mais profícuo em termos 
de regressividade ao isentar do imposto de renda dos dividendos distribuídos a acionistas de empresas, assim como 
a possibilidade de reduzir o lucro tributável através da dedução de uma despesa fictícia denominada de juros sobre 
capital próprio (Gobetti e Orair, 2016).
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A tributação progressiva da renda e da remuneração do capital foram fun-
damentais para a construção dos regimes de bem-estar nos quais a CF/1988, ou 
parte dela, de alguma maneira, se inspirou. Diante de um cobertor curto, porém, o 
Estado construiu formas híbridas de acesso. Na disputa entre ampliação da esfera 
pública e a mercantilização de direitos, o regime pós-1988 combinou políticas 
universais subfinanciadas com incentivos econômicos à oferta privada de direitos e 
serviços. O Estado, através de renúncia fiscal, investimentos diretos e subsídios, foi 
um importante instrumento garantidor do crescimento de grandes grupos privados 
nas áreas de educação e saúde, para ficar apenas nesses dois exemplos (Corbucci, 
Kubota e Meira, 2016; Leoni, 2016; Ocké-Reis, 2015). A esfera pública, nesse 
aspecto, foi desde sempre comprimida em face das possibilidades abertas pelo 
próprio texto constitucional, independente dos governos que se sucederam. 

Não se deve olvidar, contudo, dos impactos de outras iniciativas relevantes 
adotadas durante esse ciclo que permitiram expandir e adensar ofertas públicas 
de serviços. Ressalta-se aqui a criação de políticas e institucionalidades oriundas 
da criação do Sistema Único de Assistência Social (Suas), do Plano Brasil sem 
Miséria e da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, além 
de um conjunto complexo de programas que articularam pequena produção 
familiar, alimentação adequada e assistência social. Essas iniciativas, embora 
não tenham tido a escala necessária para atender a demanda efetiva, constituem 
uma das principais experiências integradoras construídas pelo Estado brasileiro 
nos últimos tempos.

Embora nem sempre anunciados enquanto beneficiários dessas políticas, 
mulheres negras e homens negros lograram melhores posições na estrutura 
profundamente desigual da sociedade brasileira nos últimos anos. A extensão 
e a intensidade desse processo, porém, não é e não foi uniforme. Não só nas 
comunidades periféricas, como já fora aqui retratado, como para o conjunto dos 
povos do campo, das águas e da floresta que dependeram, em alguma medida, 
de alterações mais profundas na estrutura fundiária e sua distribuição. Digno de 
nota, por exemplo, é a situação das comunidades quilombolas, que, além de terem 
a sua demanda por direito à terra e ao território represadas/negadas, continuam 
gozando dos piores indicadores sociais, como atesta o censo que investigou a 
situação de segurança alimentar e nutricional em 169 comunidades tituladas 
entre 1995 e 2009 (Pinto et al., 2014). 



405Igualdade Racial – 2016, o Ano que não Terminou...

Também nesse período foram criadas medidas relevantes para o aperfeiçoa-
mento e a ampliação de experiências integradoras, a exemplo das políticas de ações 
afirmativas, que incrementaram de forma expressiva a porosidade das instituições 
públicas e dos lugares socialmente valorizados à presença de grupos historicamente 
subrepresentados. Essa ampliação teve efeitos ainda mais substantivos em face da 
ampliação do sistema federal de ensino superior, que saltou de 45 universidades 
federais em 2003 para 63 em 2015. O número de matrículas também cresceu, 
saltando de 567,1 mil para 1.214.635 no mesmo período (Inep, 2015). 

Conforme ressalta o relatório do Grupo de Estudos Multidisciplinares de 
Ação Afirmativa, o incremento da inclusão nas instituições de ensino superior 
tem relação tanto com as políticas internas de cada universidade quanto com os 
estímulos criados pelo Ministério da Educação (MEC), que condicionou a adesão 
ao programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) à 
adoção de políticas de inclusão e assistência estudantil. Essa condicionante fez as 
universidades federais ultrapassarem as universidades estaduais em percentual de 
adesão às políticas de ações afirmativas (Eurístenes et al., 2016). Por sua vez, a Lei 
no 12.711/2012, ao tornar obrigatória a implantação da política, garantiu que as 
cotas se ampliassem para 31% da rede federal de ensino superior, fração que até 
então não havia aderido a qualquer modalidade de reserva de vagas. O número de 
vagas reservadas para os beneficiários da política também saltou de 140.303 para 
247.950 no período 2012-2015 (Eurístenes et al., 2016).

Em regra, as análises que positivam as mudanças recentes comparam a 
população consigo mesma, ou seja, isolam esses grupos populacionais e compara 
os seus indicadores no tempo. Sem embargo da importância dessas análises, é 
importante recordar, contudo, que falar de raça só faz sentido a partir das relações 
em que essa identificação social emerge e ganha significado. Como no Brasil o 
racismo não encontrou guarida no plano formal – somos declarados iguais em 
abstrato e criminalizamos o racismo desde os anos 1950 – e dificilmente alguém 
assume o racismo que pratica – racista é sempre o outro –, nosso racismo não 
opera sob a lógica do sentido,22 mas do lugar (Sodré, 2015). Dito isso, mais 
do que acompanhar as condições de vida de estratos da população negra no 
tempo, é necessário identificar em que medida foram construídos instrumentos 
capazes de alterar as posições sociais relativas ocupadas por negros e brancos na 
sociedade brasileira. 
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Seria tentador apontar as fotografias dos ministros e das ministras que se 
sucederam ao longo de todos os governos pós-1988 para notar que pouca coisa 
mudou. O mesmo vale para os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) ou a própria magistratura trabalhista, em que, segundo o censo do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ)23 realizado em 2014, apenas 15,4% dos juízes eram 
negros (CNJ, 2014). Mesmo nas universidades, as mudanças são mais lentas, 
sobretudo se considerarmos os dados de ingresso nos cursos mais concorridos 
nas universidades. De acordo com os dados do Enade 2015, entre os estudantes 
concluintes do curso de direito naquele ano, apenas 36,4% eram negros – entre 
estes, 7,1% autodeclarados pretos (Inep, 2015). Já em 2016, o mesmo exame 
apontou que, entre os estudantes concluintes do curso de medicina, apenas 26,1% 
se autodeclararam negros – entre estes, 3,0% autodeclarados pretos (Inep, 2016). 
Entre os que ingressaram por alguma política de ação afirmativa ou inclusão social, 
45,7% se autodeclararam brancos (Inep, 2016). No computo geral de todos os 
cursos, apenas 7,0% dos declarantes ingressaram pelo critério étnico-racial exclusivo 
(Inep, 2017). 

A renda mensal domiciliar per capita média da população negra em 2015 
representava 54,3% do valor percebido pela população branca no mesmo 
ano, segundo dados da PNAD. Considerando-se os valores percebidos por 
esses grupos em 2005, a diferença entre brancos e negros recuou 7,6%, uma 
evolução lenta na redução das desigualdades em um ciclo raro de crescimento 
combinado com diminuição de distâncias sociais. Esse dado é resultado da 
distribuição desigual de vulnerabilidades: os negros possuem maiores taxas de 
desocupação, mesmo quando consideradas todas as faixas de anos de estudo, 
possuem as menores taxas de cobertura previdenciária e a inserção mais precária 
no mundo do trabalho. 

Com isso, quando distribuímos a população por décimos de renda, é possível 
visualizar que, embora as linhas entre brancos e negros tenham se aproximado 
em vinte anos, pouco mais de 70% da população negra ainda permanece entre 
os 10% mais pobres. A inscrição no limite inferior da distribuição de riqueza 
e de rendimentos fez da população negra uma das principais destinatárias das 
formas públicas de provisão de direitos e serviços construída para erradicar a 
extrema pobreza. Entretanto, em um contexto em que todos ganham, as posições 
relativas tendem a ser mantidas e junto com elas as violações de direitos que 
dão sustentação aos privilégios dos que se situam na outra ponta da distribuição 
dos rendimentos. 
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GRÁFICO 3 
Distribuição da população brasileira segundo décimos da renda domiciliar per capita  
e raça (1995, 2005 e 2015)
(Em %)
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Fonte: Retratos das Desigualdades de Gênero e Raça – Ipea.24 

Do ponto de vista dos lugares sociais ocupados por negros e brancos, pouca 
coisa mudou, portanto. O ciclo distributivo, conquanto tenha contribuído para 
diminuir distâncias em certos setores da vida social, não foi capaz de desmantelar 
os patamares elevados em que a desigualdade se reproduz e sustenta ou construir 
instrumentos para tanto. Ademais, a população negra continua sendo aquela 
que, não dispondo de renda suficiente para pagar por aquilo que deveria ser uma 
provisão pública de serviços, tende a ser o setor populacional mais vulnerável às 
crises econômicas e às políticas de austeridade fiscal.

Essa experiência híbrida,25 que mescla avanços sociais e reprodução de retro-
cessos, parece confirmar aquilo que diz Ilana Katz quando trata da instalação da 
crise na era dos direitos, como se os retrocessos contivessem os próprios avanços.26 
O que ocorreu em 2016 está longe de ter sido o resultado de um movimento 
insurrecional. As condições que permitiram que golpes ocorressem a partir de 2016 
foram gestadas quando todos ganhavam, embora quilombolas, povos indígenas 
e comunidades periféricas, só para ficar nestes exemplos, tenham muito pouco  
a comemorar.  

24. Para mais informações, acessar o site: <http://www.ipea.gov.br/retrato/>. 
25. Essa acomodação ambígua de interesses talvez seja característica, portanto, não apenas do que se convencionou 
chamar de pacto lulista (Singer, 2009), mas da própria ordem social construída a partir de 1988, gestada ao longo dos 
últimos 29 anos e potencializada sob a égide do lulismo. O modo como essa ambiguidade fora gestada, entretanto, foi 
diferente de acordo com o pacto de economia política que deu sustentação aos diferentes governos que se sucederam, 
sem embargo dos traços de continuidade que eles preservaram. 
26. Locução completa disponível no link: <https://goo.gl/he4Xih>.
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Em suma, enquanto o componente social da ordem melhorava de forma 
inédita, a população negra convivia com novos dispositivos de teor fascistizante 
adicionados ao amplo repertório repressivo já institucionalizado no Brasil, como 
a legislação antidrogas, aprovada em 2006, e a legislação antiterrorismo, aprovada 
na esteira dos grandes eventos.27 Essa mesma ordem que produziu melhoria de 
indicadores sociais militarizou a vida de milhares de pessoas e comunidades negras 
em uma declaração de guerra sem fim, conformando o que Paulo Arantes definiu 
como “democracia de baixa intensidade” (Arantes, 2014). Para esse segmento, foi 
a polícia e os dispositivos de controle social a antessala de um projeto de integração 
que se manteve kafkianamente de portas cerradas.

3.2  As reformas, a experiência negra e as novas faces de uma democracia blindada

Com a crise atual, foi retomada a hipótese da impossibilidade de governar de 
acordo com os preceitos constitucionais, ideia já defendida pelo então presidente 
da República, José Sarney, tão logo a CF/1988 fora aprovada. Embora a tragédia 
anunciada não tenha se confirmado ao longo destes quase trinta anos de vigência, os 
ecos desse discurso voltaram com força na atual conjuntura, motivando a defesa de 
uma espécie de “lipoaspiração”28 não declarada da Carta de 1988,29 especificamente 
os dispositivos que foram resultado da organização de forças sociais que fizeram da 
Constituinte nos anos 1980 o desaguadouro do desejo de democratizar as relações 
sociais pelo espraiamento das formas públicas de provisão de direitos.30

27. Também na esteira destes grandes eventos foi editada pela Presidência da República uma operação de Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO) que deu resultado à ocupação do Complexo da Maré entre abril de 2014 e junho de 2015. 
Alguns anos antes, entre dezembro de 2010 e julho de 2012, os complexos da Penha e do Alemão foram invadidos 
pelo Exército, naquela conhecida como a mais longa ocupação militar urbana em território brasileiro (Rodrigues, 2017).
28. Esta expressão foi utilizada por Nelson Jobim para sustentar a defesa da desconstitucionalização de diversas matérias 
que integram a CF/1988, o que facilitaria o processo de adequação da normatividade brasileira, bem como, segundo 
o autor, diminuiria o número de emendas. 
29. Com efeito, desde que fora promulgada, a CF/1988 vem sendo submetida a sucessivas reformas. O período recente 
tem se notabilizado por um número de propostas de emenda só equiparável a 1965 e 2000, quando o país atravessava 
uma ditadura militar e uma crise econômica respectivamente (Lassance, 2016). No entanto, a despeito da quantidade 
elevada de emendas ao longo do período, grande parte das alterações aprovadas nestes quase trinta anos de vigência do 
texto constitucional não produziu alterações substantivas nos dispositivos fundamentais. Além disso, algumas emendas 
aprimoraram a Carta Constitucional, a exemplo da EC no 81/2014, que permite a expropriação de propriedades rurais 
e urbanas flagradas explorando trabalhadores em regime de trabalho escravo, e da EC no 72/2013, que estendeu as 
trabalhadoras domésticas todos os direitos previstos para os demais trabalhadores rurais e urbanos. 
30. Um procedimento inédito fora aprovado durante a Constituinte de 1988, o que permitiu que a construção do texto 
constitucional ocorresse de forma capilarizada e porosa à participação popular se comparada com os processos que deram 
origem às Constituições de 1934 e 1946. Foram instituídas subcomissões e comissões temáticas que preparariam o futuro 
texto constitucional. Esses textos seriam sistematizados em momento posterior por uma comissão que harmonizaria a 
redação final para votação em Plenário. As subcomissões deveriam, por sua vez, promover audiências públicas, ouvindo 
organizações e entidades da sociedade civil e pessoas de notório saber e experiência em torno das pautas em debate. 
Também foi aprovada norma que instituiu as emendas populares, o que provocou uma explosão de grupos de pressão 
atuando sobre o processo constituinte. A atuação destes grupos, de todos os matizes políticos, teve influência decisiva 
sobre o texto constitucional. Conforme pontua Plínio de Arruda Sampaio (2009), do índio ao antropólogo, da freira ao 
pedagogo, um amplo espectro de sujeitos sem representação histórica nos espaços de decisão pôde falar e defender 
suas posições na comissão de sistematização.



409Igualdade Racial – 2016, o Ano que não Terminou...

Se o financiamento da educação e da saúde, em sua forma atual, são reco-
nhecidamente incapazes de atender a demanda e o Estado anuncia o bloqueio da 
expansão das despesas por vinte anos, como disciplina a Emenda Constitucional 
(EC) no 95/2016, essa demanda terá de ser suprida hipoteticamente pelos com-
ponentes privados da economia. A esfera pública, nesse sentido, tende a diminuir 
ainda mais em face de um novo regime em que riscos sociais serão paulatinamente 
individualizados e a renda do trabalho tende a incrementar seu peso enquanto via 
de acesso a bens, direitos e serviços.

Para além do desmonte, devidamente tratados em outros capítulos deste 
periódico, o que as novas medidas apontam concretamente? Qual é o modelo de 
sociedade que sustenta o imaginário subjacente à EC no 95/2016 e as propostas de 
reforma que lhe sucederam? Por fim, qual é o lugar do negro neste novo arranjo? 

A EC no 95/2016, na prática, isola a ação pública destinada à garantia de 
direitos das demandas sociais por um período de vinte anos, blindando a demo-
cracia brasileira do fermento social que, de alguma forma, lhe deu substância. Ao 
blindar o processo decisório das demandas da sociedade, permite que as fatias do 
crescimento econômico sejam incorporadas pelo setor privado ao longo do tempo 
(Demier, 2017). 

As reformas que foram propostas nos últimos três anos não pretendem 
apenas desmontar ou destruir o que se construiu em período recente ou mesmo 
após a CF/1988. O sentido mais profundo das reformas está naquilo que ela 
pretende construir, qual seja, engendrar, através de dispositivos jurídicos e novas 
institucionalidades, subjetivações resultantes das práticas dos próprios sujeitos. Em 
outros termos, trata-se da constituição de dispositivos que estimulam os sujeitos a 
destinar sua vida, sua criatividade, seu tempo livre, seus afetos, sua força física, sua 
psique à elevação da produtividade do trabalho (Dardot e Laval, 2016). O corpo 
dos indivíduos é aqui a sede da própria empresa e a disciplina é imposta pelos 
próprios sujeitos sobre si mesmos, eliminando os custos referentes ao controle do 
processo de trabalho.

Nesse modo de vida, a noção de cidadania e as formas clássicas de realização da 
democracia moderna são profundamente alteradas. Todo o arcabouço construído com 
base nos conflitos entre capital e trabalho perde sentido, pois as institucionalidades 
criadas para respondê-la estão atravessadas por uma lógica anticoncorrencial, na 
medida em que os mínimos sociais provisionados pelo Estado isolam, em tese, 
algumas necessidades básicas humanas da esfera mercantil. A norma jurídica, que 
constituía o território da cidadania por excelência, passa a internalizar e operar 
a lógica que estava antes circunscrita ao território da economia (Dardot e Laval, 
2016), traduzindo agora a subordinação do homo juridicus ao homo economicus 
(Lazzarato, 2011).
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Os efeitos desse modelo em uma sociedade complexa e profundamente desigual 
como a brasileira tendem a ser desastrosos, objetiva e subjetivamente. Para parte signi-
ficativa da população negra, aparentemente pouca coisa muda, pois a cidadania negra 
mostrou-se um projeto impossível nos termos em que ela prometeu se constituir até 
então. Por sua vez, seria profundamente equivocado considerar que nada muda mesmo 
para quem esteve na condição de uma inclusão excludente, pois a política não opera 
apenas no nível da experiência, mas também do simbólico, do imaginário, das práticas 
sociais que instrumentalizam a institucionalidade para além de seus próprios limites.   

De todo modo, as diferenças entre o discurso que promete direitos e a 
experiência concretamente vivida pelos destinatários supostos de políticas públicas 
são fundamentais para entendermos as posições relativas de setores organizados e 
desorganizados em face do Estado e seu aparato de políticas sob desmonte. Para 
aqueles que nunca conheceram a parcela de bem-estar inscrita na CF/1988 não 
faz qualquer sentido falar em desmonte. Outra parcela da sociedade, embora seja 
usuária eventual de bens e serviços públicos, fez do consumo das ofertas privadas a 
principal forma de acesso a bens e serviços. O acesso seletivo e excludente a bens e 
serviços, por sua vez, é ideologicamente traduzido como recompensa natural que a 
sociedade e o Estado devem àqueles que fizeram por merecer aquilo que recebem.

Essa imagem produzida encobre, contudo, uma das fontes primordiais do 
mérito dos cidadãos de bem: a superexploração de frações negras da classe trabalha-
dora, a incorporação familiar do valor socialmente produzido por trabalhadoras 
negras em relações quase servis e as distâncias sociais que precisam ser preservadas 
para que o heroísmo bem-sucedido dos segmentos da ponta superior da pirâmide 
permaneça apenas no plano das narrativas simbólicas, sem correspondência com 
suas práticas concretas. Nunca é demais recordar que, até 2013, trabalhadoras 
domésticas eram legalmente discriminadas no Brasil, com fundamento na CF/1988 
ainda não golpeada àquela altura. 

Assim, na versão brasileira de bem-estar, ao contrário da experiência europeia, 
a meritocracia serviu, historicamente, como suporte ideológico de grupos sociais 
que naturalizam privilégios e posições sociais, mesmo quando estas posições se 
sustentam em suportes estatais (Souza, 2013). No entanto, políticas redistributivas 
estão moralmente mais próximas da apropriação indevida, motivo pelo qual a 
agenda do combate às desigualdades e aos processos discriminatórios tendem a 
sofrer fortes resistências, como demonstra a reação às políticas de ações afirmativas 
e às políticas de transferências de renda.

Como já reforçado neste texto, a apropriação privada dos fundos públicos, a 
provisão de direitos através do setor privado e a atuação do Estado via mercado não 
foram engendradas de forma inédita pelas reformas em curso. Mesmo a incorporação 
da concorrência e da lógica da empresa já encontrava guarida no funcionamento 
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normal do Estado brasileiro31 e nos agenciamentos diversos de segmentos sociais que 
sobrevivem única e exclusivamente da propriedade sobre seu próprio corpo. A EC no 
95/2016 e as propostas de reformas que lhe sucederam radicalizam, contudo, aquilo 
que já existia. E foi por já existirem que essas medidas vêm ocupando o universo do 
possível, muito embora três anos atrás elas habitassem o território do inimaginável.

O funcionamento do sistema privado de saúde nos permite ilustrar as con-
sequências possíveis da contração da esfera pública e da expansão do setor privado 
para a população negra. Conforme indica Luamorena Leoni (2016), os constantes 
aumentos autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nas 
mensalidades dos planos privados produziram efeito semelhante ao desempenhado 
pelo setor imobiliário nas cidades: eleva os custos de vida de tal forma que inviabiliza 
a permanência das frações mais empobrecidas dentro do sistema, empurrando-os 
para a periferia (das cidades no caso do setor imobiliário ou para os planos populares 
no caso da saúde). Isso ocorre, sobretudo, com quem mais precisa do serviço, caso 
exemplar dos idosos, que após anos de pagamento dos planos, têm de abandoná-los. 
O desmonte do SUS e a lógica especulativa da saúde privada se transformam assim 
em um negócio altamente lucrativo, pois permitem capturar a renda do trabalho 
quando o trabalhador menos necessita dos serviços de saúde e joga-o para fora 
do sistema quando este se encontra em condição mais vulnerável (Leoni, 2016).

O desmonte dos sistemas públicos, portanto, rebaixa o valor social da força 
de trabalho, sobretudo a fração negra mais empobrecida, que tem nas provisões 
públicas um importante complemento dos seus salários. Sendo a liberdade sobre 
o seu próprio corpo o único direito disponível, cresce também o poder dos mar-
cadores que esse corpo carrega enquanto elemento ordenador de papéis, lugares 
e relações sociais.

Em uma ordem ancorada na competição aberta e sem limites, todas as van-
tagens, inclusive as simbólicas, concorrem para a intensificação das desigualdades. 
Nesse aspecto, se o que existe atualmente é uma igualdade formal e abstrata, agora 
estamos diante da destruição da abstração por outra forma abstrata, em que o 
indivíduo empreendedor de si, já desprovido dos direitos inerentes à cidadania em 
sua forma concreta, não terá sequer os meios para reivindicá-la no interior desse 
sistema (Demier, 2017).

31. De acordo com Dardot e Laval (2016), uma das características centrais da ação pública dirigida sob a lógica da 
concorrência e da empresa é que ela já não é mais medida e avaliada pela sua utilidade, mas por uma unidade de 
medida quantificável, cuja eficácia é o resultado da comparação com o desempenho de outras instituições, não raras 
vezes privadas. O resultado desse tipo de lógica é que a ação pública passa a se caracterizar pelo seu elevado grau de 
desencantamento, desassociado de qualquer tipo de horizonte ou imaginação política (Dardot e Laval, 2016). Esse é 
o terreno a partir do qual uma tecnocracia de Estado, forjada pelas reformas da administração pública no Brasil, tem 
incrementado sua influência sobre o processo decisório, aproximando a institucionalidade da razão apática e apolítica 
que transforma ações públicas em um fim em si mesmo. Análises inúmeras de política pública elaboradas nos últimos 
anos pela tecnocracia estatal se sustentam, não raro, em uma perspectiva evolucionista e linear.  
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3.3 O ocaso da política de igualdade racial e os rumos da Seppir

Na área racial, a CF/1988 constituiu uma importante ruptura com a leitura oficial 
elaborada pelos militares e mesmo com as Constituições precedentes, reconhecendo 
o racismo e as práticas discriminatórias como elementos estruturantes da realidade 
brasileira, devendo o Estado elaborar políticas para combatê-la (Silva et al., 2009). 
Também reconheceu o direito à terra e ao território às comunidades remanescentes 
de quilombos, conforme estabelece o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT). Através de sua instrumentalização, políticas, programas, 
conselhos, conferências e estatutos foram criados ao longo do tempo, consolidando 
a pauta racial na cena institucional, com ênfase, especialmente, na promoção da 
igualdade e no combate aos efeitos dos processos discriminatórios.

A criação da Seppir, conforme ressaltado no capítulo de Igualdade Racial do 
número anterior deste periódico, foi uma das principais medidas no contexto de 
consolidação institucional da pauta racial. A Seppir, nesse arranjo, tinha sua força 
atrelada mais à sua capacidade de articulação política do que à sua participação 
no orçamento. 

Em um cenário em que responsabilidade individual é o motor das iniciativas 
integradoras e a esfera pública perde densidade, qual é a função de uma Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial? Que políticas são possíveis diante de 
um quadro em que as balizas institucionais que lhe davam sentido deixam de existir?

Muito embora o status institucional da Seppir já houvesse sido rebaixado em 
2015, seu funcionamento no início de 2016 transcorria com certa autonomia, a 
qual derivava da sua condição anterior de ministério e da formação do Gabinete 
do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos 
Humanos (MIRJDH). A situação se modificou bastante com a extinção do 
MIRJDH na reforma administrativa do ainda interino governo Michel Temer. 
Em 12 de maio de 2016, por ocasião da Medida Provisória (MP) no 726, a Seppir 
e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) – junto com 
as secretarias especiais do MIRJDH e respectivos conselhos – foram incorporados 
ao Ministério da Justiça e Cidadania (MJC),32 passando a integrar uma estrutura 
ministerial antiga, bastante hierarquizada e de baixa agilidade. 

A essa mudança juntaram-se outros componentes: a demora na publicação 
da estrutura regimental do MJC, a qual causou soluços no relacionamento da 
Seppir com as demais instâncias do ministério; o perfil centralizador do titular do 
MJC, que pouco depois de assumir suspendeu delegações de competências antes 

32. A MP no 726 foi substituída pela MP no 728, em 23 de maio de 2016. A nova MP fragmentou ainda mais a estrutura 
do antigo MIRJDH, com a criação da Secretaria Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a transferência da 
Secretaria Nacional de Juventude para a Secretaria de Governo da Presidência da República. Com a sua conversão na 
Lei no 13.345, de 10 de outubro de 2016, também foi criada a Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa.
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consideradas corriqueiras, como a celebração de contratos, convênios e instru-
mentos congêneres, e a emissão de diárias e passagens (Portaria no 611 do MJC, 
de 10 de junho de 2016), centralizando-as em seu gabinete até 31 de dezembro 
de 2016 (Portaria no 794, de 2 de setembro de 2016); a própria característica dos 
novos dirigentes da Seppir, nomeados a conta-gotas após meses de cargos vagos,33 
com pouca ou nenhuma experiência na pauta racial ou na execução de políticas 
públicas na esfera federal de governo; e a saída expressiva de servidores públicos 
de carreira do órgão,34 que já não eram muitos. Juntos, esses aspectos concorreram 
para uma inflexão jamais vista na breve história da secretaria: aos diversos processos 
descontinuados juntou-se a ausência de uma agenda propositiva para a melhoria 
das condições de vida da população negra, em particular, e para a democratização 
da sociedade brasileira, em geral.

As descontinuidades podem ser explicitadas pela seguinte métrica: desde a 
nomeação da secretária especial da Seppir, Sra. Luislinda Valois, até o fim de 2016, 
o órgão só havia realizado duas entregas à sociedade: a publicação de uma cartilha 
de combate ao racismo para os presentes nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 
(agosto/2016) e a premiação de iniciativas de jovens comunicadores negros – Prêmio 
Antonieta de Barros (outubro/2016), dois projetos iniciados ainda na gestão anterior. 
No entanto, algumas iniciativas de sua gestão até hoje não deram resultados, como 
a elaboração do Plano Nacional de Políticas para Povos Ciganos;35 a elaboração do 
Plano Nacional de Políticas para os Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz 
Africana e Povos de Terreiro;36, 37 e a convocação da IV Conferência Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial, a qual é precedida de conferências realizadas por 
estados e municípios38 e que fora adiada para 2018. De modo geral, pode-se afirmar 

33. Muito embora a secretária especial da Seppir tenha sido nomeada em 13 de junho de 2016, cerca de um mês 
depois do afastamento definitivo da presidenta Dilma Rousseff, os dois principais cargos de seu gabinete – chefe de 
gabinete e assessor especial – foram ocupados meses depois (Portaria no 1.797 da Casa Civil, de 30 de agosto de 2016 
e Portaria no 1.916 da Casa Civil, de 22 de setembro de 2016, respectivamente). O mesmo ocorreu com os principais 
cargos de caráter executivo: o cargo de secretário de Políticas para Comunidades Tradicionais foi ocupado interinamente 
até o fim de agosto, quando a titular foi finalmente confirmada (Portaria no 1.729 da Casa Civil, de 24 de agosto de 
2016); e o cargo de secretário de Políticas de Ações Afirmativas permanece vago, sendo ocupado interinamente pelo 
assessor especial da Seppir desde outubro (Portaria no 1.427 do secretário executivo do MJC, de 14 de outubro de 
2016). Algumas nomeações para cargos de direção, gerência e assessoria técnica ocorreram até o mês de novembro 
de 2016 (portarias nos 1.249, 1.379, 1.381, 1.490, 1.493, 1494, 1.495, 1.505 e 1629, do secretário executivo do 
MJC e Portaria no 2.501 da Casa Civil), mas muitos ainda permanecem vagos. Pondere-se que, por conta da ausência 
de uma estrutura oficial até o momento de realização deste boletim, não restou evidente para os autores o quanto o 
enxugamento de cargos da reforma administrativa explicaria o número de cargos vagos na Seppir. De todo modo, há 
que se notar que a maioria dos servidores recém-nomeados têm exercido atividades em áreas diversas à vinculação 
de seu cargo na atual estrutura da Seppir.
34. Em particular, da carreira de desenvolvimento de políticas sociais.
35. Portaria no 1.315 do gabinete do ministro do MJC, de 23 de novembro de 2016.
36. Portaria no 1.316 do gabinete do ministro do MJC, de 23 de novembro de 2016.
37. Em maio de 2016, o MIRDJH enviou para a Casa Civil da Presidência da República duas minutas de decretos que 
criariam políticas nacionais para povos ciganos e comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiro. A publicação 
de portarias no âmbito do MJC, estabelecendo diretrizes para a formulação de um plano nacional para cada uma das 
áreas, sugere, novamente, o rebaixamento dessas pautas no âmbito da Casa Civil e mesmo do MJC.
38. Decreto s/no, de 29 de novembro de 2016.
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que os instrumentos que a Seppir tem historicamente utilizado para cumprir sua 
missão institucional – convênios com entes federados, emendas parlamentares, 
parcerias com organismos internacionais e com universidades, parcerias com a 
sociedade civil, seminários, reuniões etc. –, têm tido execução bastante morosa, 
quiçá interrompida, a ponto de não terem produzido resultados significativos.

No que se refere à ausência de uma agenda institucional internamente pactuada 
e publicamente comunicada, deve-se notar que muito embora a secretária especial 
da Seppir tenha se reunido com diversas autoridades dos três poderes, da União, 
dos estados e municípios e com algumas figuras públicas negras, até o presente 
momento o seu gabinete não consolidou um plano de trabalho que comprometa 
a secretaria com o alcance de resultados. O que tem se consolidado, ao fim e ao 
cabo, é um grande vazio: não se atribui ritmo ao que a Seppir havia construído 
até a deposição da presidenta Dilma Rousseff, tampouco se coloca outra coisa no 
lugar, que dialogue minimamente com demandas e urgências da questão racial 
no Brasil. Sobre esse ponto, cabe retomar argumentação desenvolvida no número 
anterior deste periódico.

Como ponderado no Boletim de Políticas Sociais no 24, duas questões fun-
damentais apontam os limites da política de promoção da igualdade racial, tal 
como desenvolvida do início do governo Luiz Inácio Lula da Silva até o segundo 
governo Dilma Rousseff: o encarceramento em massa e o genocídio têm se imposto 
como medidas de controle estatal das vidas negras. Firmando a violência e a morte 
como mecanismos de contenção da população negra, o Estado tem garantido, 
especialmente por meio das suas forças policiais e de seu sistema de justiça, a 
manutenção de profundas desigualdades raciais e sociais no Brasil. Não por acaso, 
a despeito do maior período de crescimento econômico recente associado ao pleno 
funcionamento das instituições democráticas existentes (2004-2010), as taxas de 
homicídio caíram para a população branca e elevaram-se para a população negra 
em todo o país.

Isso posto, recorde-se o perfil do titular do MJC, pasta à qual a Seppir foi 
incorporada. A ascensão de Alexandre de Moraes ao cargo de ministro da Justiça 
foi imediatamente precedida por sua atuação como secretário de Segurança Pública 
do estado de São Paulo. Em 2015, sob o seu comando, a Polícia Militar (PM) 
foi responsável pela morte de uma em cada quatro pessoas assassinadas na cidade 
de São Paulo, a maior taxa já registrada, segundo levantamento feito pela Rede 
Globo de Televisão utilizando a Lei de Acesso à Informação (LAI). Conforme a 
emissora, os dados indicam também que as mortes classificadas como confronto 
entre suspeitos e policiais militares em dias de folga aumentaram 61%.39 

39. A esse respeito, ver Rossi e Brito (2016).
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Nas semanas que antecederam sua posse, Moraes foi criticado por ter ordenado, 
sem mandado judicial, a entrada da PM no Centro Paula Souza, na região central 
de São Paulo. O centro estava ocupado por estudantes que protestavam contra 
desvios de recursos para compra de merenda escolar e contra cortes nos repasses 
para a educação. Também criticou os protestos contra o impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff, classificando-os como atos de guerrilha. Finalmente, após sua posse, 
afirmou que combateria firmemente a ação violenta de movimentos de esquerda.40

Instalado esse perfil para o comando último da política de promoção da igual-
dade racial, que encaminhamento institucional poderia ter as pautas de genocídio e 
encarceramento da população negra? Na inflexão institucional da secretaria, talvez 
essa seja a principal derrota para os movimentos negros: a negação do racismo 
como componente fundamental da violência a que está sujeita a população negra.

Não por acaso, a despeito das mulheres negras serem as maiores vítimas de 
feminicídio no país, o MJC criou um Núcleo de Proteção à Mulher em sua estrutura 
com forte componente encarcerador sem a participação da Seppir (Portaria no 156 
do gabinete do ministro, de 1o de junho de 2016) e fora da estrutura da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres (SPM). 

Recorde-se também que, apesar da secretária especial da Seppir reconhecer 
publicamente o caráter urgente do enfrentamento à violência contra jovens negros, 
não se consolidou até o presente momento a retomada do Plano Juventude Viva –  
plano de prevenção à violência contra a juventude negra. A Secretaria Nacional de 
Juventude (SNJ), embora tenha anunciado a sua retomada sob uma forma renovada, 
deu prioridade ao lançamento do Programa Juventude Segura. 

O Programa Juventude Segura tem como ponto de partida a ideia de que 
a segurança pública é um direito que deve ser garantido pelo Estado, mas que é, 
igualmente, um dever de todos. Sua intervenção, de caráter apartidário, propõe 
ouvir o jovem para tornar a política de segurança mais eficaz. Seu objetivo declarado 
é de contribuir para a articulação no âmbito do governo federal, com os governos 
estaduais e o Distrito Federal, na construção, consolidação e integração de políticas 
públicas de segurança que garantam os direitos de adolescentes e jovens, promo-
vendo a mobilização e a participação de diversos segmentos governamentais e da 
sociedade.41 Sem entrever qualquer dimensão de raça ou classe, e sem aproveitar os 
acúmulos do Plano Juventude Viva, é possível que o Programa Juventude Segura 
se apresente muito mais como um espaço de encontro do que um instrumento de 
política pública que tenha qualquer impacto na redução das taxas de homicídio 
da juventude negra.

40. A esse respeito, ver Haubert e Falcão (2016).
41. A esse respeito, ver: <www.juventude.gov.br>. Acesso em: 5 dez. 2016.
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Ainda sobre a associação entre violência e racismo, cabe ponderar o arrefeci-
mento da pauta de enfrentamento à intolerância religiosa contra as comunidades 
tradicionais de matriz africana e povos de terreiro. Após uma ampla campanha 
publicitária realizada em maio de 2016 pela Secretaria de Comunicação da Presidência 
da República em parceria com MIRDJH, o tema desapareceu de modo prático do 
campo de intervenções da Seppir no decurso de 2016. 

Ademais desse aspecto, é possível entrever mais duas grandes derrotas da política 
de promoção da igualdade racial tal como abrigada na Seppir. Primeiramente, 
a restrição da sua intervenção às ações afirmativas como ação deliberada – aqui 
entendidas como reserva de vagas para acesso ao ensino superior e ao serviço público 
federal –, posto que ela é capaz de produzir resultados positivos, especialmente entre 
a classe média negra, sem alterar fundamentalmente a estrutura distributiva do 
país e nem consolidar o combate ao racismo institucional como política de Estado. 

Aí, sublinhe-se, a população quilombola configura-se como a grande perde-
dora. Com a acentuada hibernação do Plano Brasil Quilombola a partir de maio 
de 2016 e com o ataque à titulação de terras no STF por meio da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade no 3.239, não se avizinham expectativas de garantia de 
propriedade e consolidação social e econômica desses territórios. 

Em 2016, foram expedidos apenas cinco decretos de desapropriação de interesse 
social em favor de terras quilombolas. Quatro deles em 1o de abril, contemplando 
quilombos em municípios dos estados do Maranhão, Pará e Sergipe; e um em 
agosto, no exercício da interinidade do governo Temer, contemplando imóveis 
rurais em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nos anos vindouros, a titulação 
deve amargar números ainda piores, posto que mesmo nos anos de crescimento 
econômico o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) não 
foi objeto de priorização orçamentária.42

Além disso, temos o fracasso da racialização das políticas públicas transversais – 
gênero, crianças e adolescentes, juventude etc. – ou, de outro modo, da racialização 
dos direitos e das garantias fundamentais, promessa essa que, em uma visão bastante 
otimista, vinha com a criação do MIRJDH. As secretarias especiais advindas do 
MIRJDH disputavam muito mais os poucos recursos que lhes cabiam entre si, em vez 
de afirmarem sinergias nas políticas públicas capazes de produzir resultados relevantes 
para a população mesmo em um contexto de profundo ajuste administrativo e fiscal.

Finalmente, pondere-se que tamanha inflexão nas políticas de promoção da 
igualdade racial não teria andado a galope se os governos anteriores não tivessem 
deixado como herança uma secretaria potencialmente frágil, com poucos instrumentos 

42. As últimas portarias de certificação de comunidades quilombolas expedidas pela Fundação Cultural Palmares 
também foram publicadas em maio de 2016, pouco depois do afastamento definitivo de Dilma Rousseff da Presidência 
da República. A este respeito, ver Portarias nos 103 e 104, de 16 de maio de 2016.
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de gestão pública próprios, ou pactuados entre os ministérios da área social. Ao 
longo de seus treze anos sob governos petistas, a Seppir teve sua ação restringida na 
Esplanada dos Ministérios sob o marco do racismo institucional. Em uma estrutura 
organizacional sempre insuficiente para as demandas que lhe foram dirigidas, a 
secretaria foi deixada ao fim do governo Dilma Rousseff com cargos vagos em 
posições fundamentais do processo decisório, com poucos servidores efetivos com 
alguns anos de casa e muitos trabalhadores terceirizados com salários rebaixados 
a cada licitação para contratação de serviços especializados.

O vai-e-vem da Seppir, contudo, é apenas mais um sinal do lugar que a 
política de igualdade racial assumiu no novo contexto político e econômico: pou-
quíssimo espaço para dar concreção à transversalidade da qual ela é supostamente 
signatária e quase nenhuma condição de avançar em meio à crise. Em um período 
de capitalismo para poucos (Arantes, 2014), o empreendedorismo dos pobres, 
o microcrédito, passa a ocupar o lugar de colcha de contenção de conflitos em 
substituição ao sistema de proteção social. Se os negros estão, como demonstram 
os dados das pesquisas domiciliares, concentrados na base da distribuição de 
rendimentos e as desigualdades assumem a condição de motor do crescimento, 
esse sistema político e econômico não tem absolutamente nada mais a oferecer à 
população negra, exceto os dispositivos fascistizantes que continuam produzindo 
taxas de mortalidade equiparáveis a países em situação de guerra civil. O lugar da 
Seppir nesse cenário vai perdendo paulatino sentido, na mesma medida em que 
a questão racial passa a ocupar um lugar meramente figurativo e simbólico em 
uma esfera institucional que, se já ignorava politicamente a questão racial, agora 
institucionaliza sua secular indiferença.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O dia 29 de agosto de 2016 não poderia ser tão emblemático. Naquele dia, em 
onze estados e no Distrito Federal, manifestações foram convocadas por grupos 
contra e a favor do impeachment de Dilma Rousseff. No mesmo dia, em Salvador, 
o Movimento Reaja ou será Morta, Reaja ou será Morto realizava a IV Marcha 
Contra o Genocídio do Povo Negro. Estes eventos simultâneos, embora parecessem 
denunciar realidades e conjunturas distintas, explicitavam as faces contraditórias da 
era de ouro do capitalismo brasileiro. Naquele dia, segundo Daniel Caribé (2016),

enquanto uma esquerda atônita parecia assistir ao enterro da democracia recém-
nascida na década de 1980, os mapas da violência nos mostram que ela nunca 
nasceu para grande parte da população brasileira; afirmação, aliás, usada à exaustão 
por aqueles “da quebrada”. Direitos civis, liberdades individuais, julgamento justo 
etc. – nada disso faz parte do repertório dos cidadãos de segunda ordem, mas sim 
encarceramento em massa, execução sumária, territórios militarizados, situação que 
só piorou nos últimos anos.
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Assim, enquanto uns enterravam a democracia que acabara de morrer, outros 
denunciavam a ausência de democracia, que, a rigor, nunca houvera nascido 
(Caribé, 2016). O Estado democrático de direito, que tivera condenado Rafael 
Braga por uso suposto de material explosivo (uma garrafa de água sanitária e 
desinfetante) durante as manifestações de junho de 2013, deixou ironicamente 
de ser democrático apenas três anos depois, em face da cassação de um mandato 
por suposto crime de responsabilidade. Talvez estejamos aqui, portanto, diante 
de algo mais problemático e profundo que este relato sintético supõe. O modo 
seletivo com que declaramos democrático um sistema que condena sem provas 
corpos racializados aponta, de forma explícita, como estes corpos submetidos à 
mesma injustiça são social e politicamente hierarquizados, pouco importando a 
coloração ideológica de quem atribui valor. 

Para corpos já pré-condenados pela prova pré-constituída inscrita em seus 
tons de pele e traços físicos, isso implica suportar as consequências da produção 
política da indiferença inscrita em uma subjetividade condenada a viver em um 
universo paralelo. Esse paralelismo, tradução de solidão e angústia, foi retratado 
como pesadelo por Primo Levi (2016) quando trata da experiência dos sobreviventes 
do holocausto e a impossibilidade de falar ante a ausência de escuta. Ao tratar das 
práticas de tortura e dos crimes praticados pela ditadura militar, Maria Rita Kehl 
aponta de forma precisa como a impossibilidade da escuta reverbera na experiência 
subjetiva daqueles que foram torturados. Segundo a autora, 

nesse “universo paralelo” das experiências não compartilhadas pela coletividade, 
experiências excluídas das práticas falantes e (consequentemente) da memória, 
vivem também, pelo menos parcialmente, os que tiveram seus corpos torturados 
nos subterrâneos da ordem simbólica ou sofreram a perda de amigos e parentes 
desaparecidos, vítimas de assassinatos nunca reconhecidos como tais por agentes de 
regimes autoritários. No Brasil, os opositores do regime militar que sobreviveram à 
tortura, embora circulem normalmente entre nós, vivem em um universo à parte não 
apenas em função da radicalidade da dor e da despersonalização que experimentaram, 
mas também porque as práticas infames dos torturadores nunca foram reconhecidas e 
reparadas publicamente. A sensação de irrealidade que acomete aqueles que passaram 
por formas extremas de sofrimento – como no caso dos egressos de campos de 
concentração – fica então como que confirmada pela indiferença dos que se recusam 
a testemunhar o trauma (Kehl, 2010, p. 126).

A história de Ítalo, que, com parcos 10 anos de idade, vivera a experiência ver-
tiginosa de ser o exilado da sua própria infância, na vida vivida e na vida socialmente 
representada, aponta explicitamente para as contradições entre a experiência e a promessa 
democrática. A sua morte é a reatualização fantasmagórica de úteros negros que tiveram 
o direito à maternidade negada. Morte aceitável em um contexto em que a crise serve 
apenas como designação de conturbações institucionais e econômicas.
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Não morreu apenas Ítalo naquela cena, contudo. Morreu com ele o inestimável, 
o sonho possível, o corpo que desejava dançar a vida, a subversão da ordem que 
coabita com a sua morte, a possibilidade do trânsito entre a predestinação e o desejo 
negro. Vive com ele, e em nome de sua memória, a agência política de mulheres 
negras que declaram cotidianamente a impossibilidade de esquecer. Mulheres cuja 
gramática política interdita a paz mortificadora e silenciosa da democracia cotidiana. 

O que ocorrerá de agora em diante é matéria sobre a qual podemos apenas 
especular. Se na esfera institucional a imaginação política feneceu, é necessário relembrar 
que o futuro está sempre em aberto para um universo de possibilidades imprevisíveis, 
a despeito das fabulações pretensiosas e desencantadas que vêm transformando o 
fazer político em uma forma calculada e previsível de gestão de problemas abstratos.  
É no terreno e nos territórios em que a imaginação política ainda pulsa enquanto 
força motriz de processos instituintes que segmentos negros vêm construindo novas 
possibilidades de intervenção política, novos laços e novas práticas capazes de confrontar 
o caráter distópico deste tempo ainda marcado por expectativas rebaixadas. 

No país que recusou o corpo de Ítalo, que recusa sua história, que faz da escuta 
uma prática impossível, que condena populações inteiras à solidão, há muito mais do 
que desmonte, dor, sofrimento e morte. Em 2016, mais de 1 mil estabelecimentos 
de ensino, entre escolas, institutos federais e campi universitários foram ocupados 
por estudantes em resposta às tentativas de imposição de projetos como Escola 
sem Partido, reforma do ensino médio e a EC no 95/2016. Atrapalhando o fluxo 
rotineiro das votações eleitorais, meninas e meninos meio jovens, meio adolescentes 
e mais adultos do que outros tantos em faixas etárias mais elevadas, questionavam, 
afinal de contas, de quem era a escola. 

Também do crescimento das organizações surgidas da periferia das grandes 
cidades, dos grupos de mães, das organizações LGBTTQI, das retomadas de indígenas 
e quilombolas, dos feminismos e dos coletivos negros, vêm pulsando novas formas de 
construção da esfera pública, porosas às múltiplas possibilidades de produção de si e da 
sociedade, confrontando o regime sepulcral da paz social. Nesse terreno, as possibilidades 
são mais amplas do que a experiência anterior foi capaz de gestar, pois essa amálgama 
de avanços e retrocessos, atravessada por regimes de morte e terror, já não servia mesmo 
na democracia não golpeada, sobretudo para as organizações que recusam naturalizar 
as diversas formas de produção da morte na sociedade brasileira. Seu desmoronamento 
concomitante ao florescimento de novas agências políticas é apenas o indicador de que 
outras contradições são necessárias. Novos desconfortos vêm sendo gestados nos lugares 
sociais nos quais o projeto liberal de democracia previu apenas apatia e desmobilização 
como corolários de uma falsa coesão.

Na mitologia iorubana, conta-se que Exu matou um pássaro ontem com 
a pedra que arremessou hoje. Último dos orixás e primeiro dos humanos,  
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Exu é a síntese de todas as forças, entidade do movimento, da reinvenção do 
tempo, da reinterpretação do passado, da abertura para o acontecimento, de 
novos caminhos. Talvez esteja aí, sintetizado em Exu, as potências renovadas de 
uma agência política que vem confrontando nas ruas e nas quebradas os eixos 
de sustentação da pax securitária, gestadas por aquelas e aqueles que se recusam 
definitivamente a esquecer. 
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CAPÍTULO 9

IGUALDADE DE GÊNERO

1 APRESENTAÇÃO

Este capítulo tem por objetivo analisar e debater a situação das políticas públicas 
voltadas para as mulheres brasileiras nos anos de 2015 e 2016. A conjuntura 
política brasileira nesse período foi bastante conturbada, marcada pelo processo 
de impeachment da presidenta Dilma Rousseff e a ascensão ao poder de seu então 
vice, Michel Temer, que culminou com uma reorganização do aparato do Estado 
e uma revisão profunda do programa de governo implementado pelo Executivo 
brasileiro. As transformações ocorreram não apenas no desenho institucional do 
Estado, mas, acima de tudo, na orientação normativa que passou a conduzir sua 
ação, a qual, de um viés desenvolvimentista, com compromissos sociais básicos, 
passou, em poucos meses, a uma cartilha ortodoxa e neoliberal, pautada em ideias 
como a de Estado mínimo, eficiência e eficácia da máquina pública e contenção 
de gastos governamentais. 

Nesse rol de transformações, conforme veremos, foram extintas ou fundidas 
algumas estruturas estatais, movimento que já se iniciara na gestão Rousseff, ainda 
como uma tentativa de responder a críticas e agradar ao mercado e à opinião pública. 
Porém, esse movimento se intensificou assim que Temer assumiu o comando do 
Executivo, tendo sido sua reforma apresentada no dia seguinte ao de sua posse, por 
meio de medida provisória (MP),1 posteriormente convertida em lei pelo Congresso 
Nacional. No bojo da reforma administrativa, as pastas responsáveis pelas políticas 
para mulheres, igualdade racial, direitos humanos e juventude foram subsumidas 
no âmbito da estrutura do Ministério da Justiça (MJ) e/ou da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, implicando descontinuidades de importantes políticas 
públicas, que serão posteriormente analisadas.

Além disso, valores conservadores, conforme já apontado nas duas últimas 
edições deste periódico, têm-se recrudescido e vêm ganhando legitimidade ante a 
opinião pública, o que acaba afetando de forma bastante direta a agenda política 
como um todo e, em especial, algumas pautas bastante caras aos movimentos de 
mulheres e feministas, como aquelas relacionadas aos direitos reprodutivos, por 
exemplo. Percebe-se risco de haver retrocessos em direitos e conquistas alcançados a 

1. MP no 726/2016, convertida na Lei no 13.341, em 29 de setembro de 2016.
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partir da Constituição de 1988 (CF/1988), especialmente em face das propostas de 
emenda à Constituição (PEC) que o novo governo tem apresentado ao Congresso.

Um bom exemplo dessa ampliação do conservadorismo foi representado 
pelo mandato de Eduardo Cunha2 (PMDB-RJ) na presidência da Câmara dos 
Deputados. Ela significou vitória das velhas oligarquias econômicas e políticas do 
país, que vêm se articulando para frear o processo de alargamento da democracia 
ou mesmo para inviabilizar as lutas por um modelo de sociedade mais igualitário 
no âmbito cultural, social, político econômico e ambiental. 

Em suas primeiras entrevistas após assumir o cargo, o parlamentar anunciou 
que seu mandato iria priorizar a reforma política e tributária, enquanto a lega-
lização do aborto e a regulamentação da mídia jamais seriam aprovadas sob sua 
presidência.3 As propostas para reforma política pautadas por seu grupo político, 
denominado Centrão, tentaram privilegiar o financiamento privado das campanhas 
e silenciar os pequenos partidos. Além disso, uma gama de projetos de proteção do 
modelo familiar patriarcal, de enfrentamento à liberdade, de orientação sexual e de 
identidade de gênero, de proteção da vida desde a concepção, de endurecimento 
das penas para crime de aborto, de flexibilização para o armamento da população, 
bem como de legitimação da violência policial, tramitou em ritmo acelerado, como 
será examinado a seguir.

Mas não somente no âmbito parlamentar houve ameaças a direitos conquistados 
e às posições sociais e políticas ocupadas pelas mulheres na sociedade brasileira. 
Para além da já mencionada reforma administrativa, que levou inicialmente à fusão 
das pastas de direitos humanos, políticas para mulheres e políticas de promoção 
da igualdade racial, destacam-se as manifestações de ódio contra os temas dos 
direitos das mulheres e feminismo no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a 
divulgação, em 2015, de dois importantes relatórios sobre a população feminina: 
o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), que, pela 
primeira vez, apresenta os dados da população encarcerada com distinção de sexo 
e aponta um crescimento substantivo do número de mulheres nesta condição; e o 

2. Eduardo Cunha foi deputado federal por quatro legislaturas (2003 a 2016). Seu perfil político é denominado, por 
parlamentares e jornalistas, como truculento e manipulador. Seu mandato como presidente da Câmara dos Deputados –  
de fevereiro de 2015 a julho de 2016, quando renunciou ao mandato – ficou marcado pelas repetidas votações de 
matérias de seu interesse até que a aprovação fosse obtida, bem como pelo cerceamento de relatores e comissões acerca 
dos prazos para tramitações em que desejava obter maior celeridade. Embora estivesse sendo citado em escândalos de 
corrupção desde 1999, sua maior visibilidade se deu na condução do processo de impedimento da presidenta Dilma 
Rousseff, no qual se posicionou contra o governo, mesmo pertencendo a partido da base aliada. O aceite ao pedido 
de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foi negociado e objeto de chantagem pelo deputado em troca de sua 
absolvição no Comitê de Ética, onde respondia por falta de decoro parlamentar, dadas as evidências de corrupção 
ativa apresentadas pela Polícia Federal. Ver, entre outras: <https://goo.gl/VweKpv>; <https://goo.gl/bdWKyE>; e  
<https://goo.gl/ZxzLPU>.
3. “Aborto só vai à votação se passar pelo meu cadáver”, Blog Estadão, matéria de Luciana Nunes Leal, de 9 de fevereiro 
de 2015. Disponível em: <https://goo.gl/ZV8xzR>.
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mapa da violência, que, ao apresentar as taxas de homicídio para diferentes grupos 
populacionais, retrata uma situação dramática para as mulheres negras.

Do ponto de vista de avanços alcançados, há que mencionar a tipificação penal 
do feminicídio (março de 2015); a regulamentação do trabalho doméstico, pela 
Lei Complementar no 150 (junho de 2015); a Marcha das Margaridas, que reuniu 
mais de 100 mil mulheres, em agosto de 2015; e a I Marcha das Mulheres Negras, 
que, em novembro de 2015, contou com cerca de 30 mil mulheres, organizadas por 
meio de vários comitês locais. Cabe destacar, ainda, a realização da IV Conferência 
Nacional de Políticas para as Mulheres, em maio de 2016. Apesar de a etapa final 
ter sido realizada precisamente no dia em que a Câmara dos Deputados aprovou 
o impeachment de Dilma Rousseff, o que prejudicou sensivelmente os trabalhos da 
conferência, merece destaque a realização de conferências livres preparatórias. Essas 
etapas proporcionaram adensados debates para grupos de mulheres, que, dadas as 
suas especificidades, não costumam ter suas pautas debatidas pelo conjunto das 
delegadas na etapa final. Mulheres ciganas, quilombolas, indígenas, de comunidades 
tradicionais de matriz africana, com deficiência e mulheres transexuais tiveram a 
oportunidade de debater suas questões com tempo e exclusividade, num espaço 
próprio, para, então, definir suas prioridades e, a partir delas, elaborar um docu-
mento de subsídio para as discussões na conferência nacional. Desse modo, as 
conferências livres e seus subsídios não só fortaleceram as pautas destas mulheres 
como possibilitaram expandir a discussão para o conjunto das delegadas que 
participaram da etapa nacional.

1.1 “Primavera feminista” e “quarta onda do feminismo”?

Em face de tantos elementos inquietantes e, muitas vezes, retrógrados, houve 
reações sociais que se traduziram tanto em protestos quanto em manifestações nas 
mídias sociais. No caso das mulheres brasileiras, não foi diferente. Assim, em 2015 
e 2016, vimos eclodir protestos organizados e liderados por mulheres, pautando 
não apenas toda a crise política que se instalara no país, como, acima de tudo, as 
ameaças de retrocesso no que diz respeito aos direitos das mulheres. Entre outubro 
e novembro de 2015, nas ruas de várias cidades brasileiras, elas marcharam com 
cartazes e faixas bastante criativos, que pediam a legalização do aborto e a saída 
de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados.4 A ferramenta de 
busca do Google, por exemplo, contabilizou milhões de posts e compartilhamentos 
de conteúdos ligados ao feminismo no segundo semestre de 2015.5 Nesse sentido, 
os acontecimentos implicaram não apenas fatos de repercussão midiática, mas, 
principalmente, mobilizações das mulheres.

4. Vale lembrar que, à essa altura, o parlamentar estava sendo investigado por corrupção e lavagem de dinheiro.
5. Para mais informações, ver: <https://goo.gl/vRox1K>. 
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Contudo, a descrição de 2015 como o ano em que ocorreu uma “primavera 
feminista” ou mesmo em que nasceu uma “quarta onda” do feminismo, como 
fizeram parte da imprensa e também alguns movimentos sociais e políticos,6 carece 
de olhar pormenorizado. Pois, se observarmos as principais notícias que circularam 
na mídia brasileira, nesse período, relativas aos movimentos feministas, veremos 
que parte expressiva delas é dedicada predominantemente aos protestos on e off 
line contra o Projeto de Lei (PL) no 5.069/2013, de autoria do deputado Eduardo 
Cunha.7 Por sua vez, se focarmos na movimentação que grupos e temas ligados ao 
feminismo tiveram na internet, o que ganha destaque são os milhares de posts que 
utilizaram de hashtags8 para impulsionar campanhas de temas como a violência 
contra a mulher e o empoderamento feminino.

Quanto à analogia à primavera árabe,9 ocorrida em 2011 no norte do conti-
nente africano e no Oriente Médio, cujas transformações políticas e sociais foram 
e continuam sendo bastante profundas, tendo implicado deposição de chefes 
de Estado, mudanças no regime de governo e guerras civis, cabe lembrar que as 
movimentações e os protestos de mulheres no Brasil não implicaram alteração da 
agenda política conservadora então em pauta. Não se dispõe do distanciamento 
temporal e teórico necessário para vislumbrar, com clareza, quais serão seus efeitos 
e sentidos históricos, pairando ainda uma compreensão difusa do fenômeno. Por 
esta razão, é preciso olhar para este conjunto de fatos mais detidamente, não apenas 
para aquilo que seja constitutivo do feminismo, mas principalmente para seus 
impactos sobre o movimento feminista e de mulheres no Brasil contemporâneo.

Para além da analogia com a primavera árabe, também houve menções ao 
surgimento de uma possível “quarta onda do feminismo” no país. Na história 
do movimento feminista brasileiro, as denominadas ondas se referiram a 
agendas emblemáticas de cada contexto histórico da luta das mulheres. Na 
primeira onda, mulheres – marcadamente de classes mais altas – organizaram-se 
pelo direito ao voto, conquistado no Brasil em 1932. Após o início do Estado 
Novo, em 1937, até a década de 1970, os movimentos de mulheres refluem. 
A segunda onda, localizada no período de ditadura militar, inspira-se, em 
grande medida, no que ocorria no Hemisfério Norte, e busca questionar os 
costumes e as formas de opressão do patriarcado e lutar pela liberação sexual. 
Também combate o militarismo e é seguida pela terceira onda, marcada 
pela forte presença feminina no processo de redemocratização do Estado.  

6. Para mais informações, ver: Dossiê Cult, dez. 2016; Think Olga, dez. 2016; Movimento esquerda Socialista, nov. 2015.
7. Esse projeto visa “Tipificar como crime contra a vida o anúncio de meio abortivo e prevê penas específicas para quem 
induz a gestante à prática de aborto”. 
8. A análise da frequência dos posts foi feita pelo Think Olga, e está disponível em: <https://goo.gl/vZ1LW4>.
9. As manifestações ocorridas no norte africano e Oriente Médio em 2011 foram denominadas de primavera árabe 
em decorrência das transformações sociais que foram postas em curso. Muito embora nos vários países as motivações 
fossem semelhantes, os resultados foram diversos – da deposição de governos à guerra civil. 
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Esta terceira onda visava criar e reformar instituições públicas, garantir maior 
participação das mulheres no processo político, dentro e fora da estrutura do 
Estado, e também o respeito e o reconhecimento das diferenças e desigualdades 
existentes entre as mulheres – tendo dado visibilidade a grupos de mulheres, 
como negras, indígenas, rurais, lésbicas etc.10

Essa atenção às diferenças existentes entre as mulheres, que não são um 
grupo coeso e uniforme, deriva da percepção de que são necessários múltiplos 
recortes para que se consiga minimamente contemplar, na ação estatal, carac-
terísticas étnicas e culturais, de pertencimento territorial e formas de produção, 
de orientação religiosa, de representação de gênero e orientação sexual, entre 
diversas outras que, sem dúvida, influenciam na inserção social dessas mulheres 
e em sua qualidade de vida. Assim, teóricas da terceira onda do feminismo 
investiram esforços para dar visibilidade a essas diferenças e às desigualdades 
que delas derivam. De maneira difusa, a luta por reconhecimento e justiça 
social, associada às formas de distinção – que, por vezes, são produtoras de 
desigualdades (políticas, econômicas e sociais) –, também tem contribuído 
para esses esforços conceituais e metodológicos que estão sendo investidos 
pelo feminismo. As pautas fragmentadas pelas diferenciações internas das 
questões dos movimentos de mulheres, por vezes, se sobrepõem, incorrendo 
em silenciamentos, tensões e conflitos.

Eventos de grande impacto que pautam novas formas de organização 
política ou mesmo de radicalização da agenda de lutas têm inspirado mais 
fortemente esses novos enquadramentos. Assim foi com a reverberação intensa 
e extensa da Marcha das Vadias,11 em 2011, por vários países, tanto na Europa 
quanto na América.

Não tardou muito para que a etiqueta de uma “quarta onda” fosse empregada. 
A demanda era antiga, mas a forma de organização trouxe apostas analíticas de 
um revigoramento do feminismo. Além de ter a horizontalidade como princípio 
norteador e potencialmente mais profícuo no amalgamento das diferenças de 
modo interseccional, expressa com eloquência as características de uma geração 
profundamente socializada na linguagem da internet. A marcha das vadias trouxe 
novo fôlego ao movimento feminista brasileiro. Em várias cidades brasileiras, 
se formaram coletivos predominantemente jovens para organizar a marcha, e se 
constituíram redes de mobilização política.

10. Para mais informações, ver Pinto (2003).
11. O movimento transnacional Slut Walk, no Brasil, denominado como Marcha das Vadias, se organiza em marchas 
que clamam pelo fim da violência sexual contra as mulheres. Este movimento, que rapidamente se multiplicou em vários 
países, teve início no Canadá, em abril de 2011, em resposta à sugestão feita por um oficial de Toronto de que, para 
prevenir este tipo de violência, as mulheres “não deveriam se vestir como vadias”.  
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Outro exemplo foram as ocupações realizadas pelos secundaristas das escolas 
públicas da cidade de São Paulo, em 2015,12 e várias outras cidades brasileiras em 
2016,13 que foram marcadas pelo empoderamento feminino14 e por práticas orga-
nizacionais que traduziam a luta pela igualdade de gênero – de maneira autônoma, 
espontânea e inventiva, para dar conta das questões inerentes à ocupação –, bem 
como os interesses políticos, que passam também por elementos identitários dessa 
juventude hiperconectada.

O conjunto dos acontecimentos de 2015 impulsionaram jovens mulheres a 
se aproximar de coletivos, fóruns regionais, grupos de estudo, entre outras agre-
miações feministas, institucionalizadas ou não. Por seu turno, inspirou mulheres 
com experiências de militância em outras frentes de luta (sindical, partidária etc.) 
a se aproximar da agenda feminista também.

A arena política e suas correlações de forças se transformaram fortemente 
nos últimos anos, e a agenda de luta das mulheres e do feminismo permanece em 
pauta em distintas frentes de atuação política. O quanto disso poderá, num futuro 
próximo, substanciar a definição de uma quarta onda ainda é difícil mensurar.  
O que a literatura nos mostra é que a última década tem sido marcada por tentativas 
de novos enquadramentos conceituais e metodológicos da luta feminista e dos 
direitos das mulheres, tanto pelo movimento social quanto pela academia.15

O vislumbramento de uma quarta onda vem se dando nos exercícios de 
revisitação teórica e conceitual a partir de duas constatações fundamentais.  
A primeira é que as formulações norte-americanas e as europeias não dão conta 
das reflexões e práticas produzidas no “sul global”.16A segunda, que pode ser tida 
como efeito da primeira, mas não só, refere-se ao deslocamento das reflexões das 
teorias democráticas para as chamadas teorias da justiça, posto que as desigualdades 
persistem e se aprofundam nos Estados democráticos17 – proporcionando novas 
perspectivas e olhares diferenciados para compreender a realidade e, sobretudo, 
para a luta política.

No contexto brasileiro, mais especificamente, o descolamento da hierarquia 
norte-sul tem se traduzido pelo desejo incessante de formas de organização baseadas 

12. As ocupações das escolas públicas tiveram início em novembro de 2015, no estado de São Paulo, em reação à 
reorganização da rede de ensino médio, que implicava principalmente o fechamento de várias escolas e a concentração 
de alunos em outras. Em vários estados, o movimento de ocupação se multiplicou, e clamava por melhorias nas escolas, 
e uma grande adesão se deu em 2016, em protesto também à PEC no 241, de reforma do ensino médio. Para mais 
detalhes, ver: <https://goo.gl/5xQfgC>.
13. Para mais informações, ver: <https://goo.gl/eUKnwq>.
14. Uma das principais mostras desses relatos é o videodocumentário Lute como uma menina, produzido por Beatriz 
Alonso e Flávio Colombini. Disponível em: <https://goo.gl/7T3Z4m>.
15. Para alguns exemplos desses esforços de novos enquadramentos, ver Mohanty (1988), Lugones (2008) e Matos (2010).
16. Expressão que se refere ao conjunto de países do Hemisfério Sul – da América Latina, da África, do Oriente Médio –,  
também como problematização do termo “terceiro mundo”.
17. Tanto as análises sobre a chamada “Primavera Árabe” quanto as teorias feministas contemporâneas têm chamado 
atenção para as limitações dos regimes democráticos em prover igualdade social, assim como demonstra Miguel (2005).
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na horizontalidade, fortemente mediadas pela comunicação e pelas linguagens 
próprias da era da internet, e com foco no contexto de desigualdades que marcam 
os países dessa região. Em meio à discussão sobre política de identidades, as formas 
de ativismo e participação social produzidas no Brasil, bem como na América 
Latina, ainda que articuladas em redes transnacionais, têm tido como efeito a 
operacionalização da tão desejada interseccionalidade de maneiras muito próprias 
e inovadoras. Assim foi com a Marcha das Vadias, as ocupações secundaristas, os 
movimentos das periferias de luta por moradia, entre tantos outros que têm sido 
impulsionados ou remodelados com as novas gerações e marcados pela atuação 
feminina e pelo debate feminista.

2 ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DAS POLÍTICAS

Apesar de as políticas para as mulheres existirem no aparato estatal brasileiro há 
mais de trinta anos, com a criação, em 1985, do Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher (CNDM), elas ainda não demonstram estar consolidadas na agenda 
pública brasileira, havendo, até hoje, questionamentos acerca da real necessidade de 
a estrutura do Estado conter uma instância executiva de primeiro escalão específica 
para tratar de temas afetos às mulheres. A existência de tal estrutura, e mesmo a de 
determinadas políticas públicas, não goza de plena aceitação pela opinião pública, 
tampouco pela classe política, as quais, muitas vezes, apontam para tais iniciativas 
como desperdício de dinheiro público ou vontade de agradar a grupos políticos 
específicos em vez de serem elementos promotores de uma transformação social 
necessária para findar as desigualdades de gênero que ainda persistem em nosso país.

Isso pode ser atribuído, em grande parte, à nossa persistente cultura machista, 
que não reconhece a igualdade entre homens e mulheres como um valor demo-
crático e de justiça social, e que, portanto, não referenda iniciativas que tenham 
por objetivo a promoção dessa igualdade. Assim, qualquer aparato institucional 
destinado à implementação de políticas para as mulheres enfrenta não somente a 
resistência simbólica, como também dificuldades de atuação, sobretudo porque 
deve atuar primordialmente na articulação com as demais instâncias de governo.

Essa análise pode ser aplicada para todo o histórico institucional dos direitos 
e das políticas para as mulheres em nosso país. No intuito de circunscrever, num 
contexto mais amplo, o entendimento das recentes mudanças, não apenas na estrutura 
do governo federal, mas também no direcionamento dado às políticas públicas 
para as mulheres, faremos um breve resgate histórico do arranjo institucional que 
vem organizando tais políticas.  
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QUADRO 1 
Histórico da institucionalidade das políticas para as mulheres

1985 Conselho Nacional de Direitos da Mulher (Ministério da Justiça)

2002 Secretaria de Estado de Direitos da Mulher (Sedim) – Ministério da Justiça

2003 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (Presidência da República)

2009 Secretaria de Políticas para as Mulheres (Presidência da República)

2015 Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos

2016 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (Ministério da Justiça e Cidadania)1

2017 Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (Ministério dos Direitos Humanos)

Elaboração: Disoc/Ipea.
Nota: 1 Posteriormente, com a MP no 768/2017, foi denominado Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O movimento de mulheres e o feminista atuaram fortemente, desde os 
anos 1970, na arena política brasileira pela promoção de direitos das mulheres, 
especialmente pela liberdade diante das ameaça da sistemática violência física e 
sexual sofrida. Considerando o contexto de restrição de direitos políticos que a 
ditatura militar impôs durante longos anos, as possibilidades de diálogo com o 
Estado, que foram sendo oportunizadas já nos anos 1980, em prol de políticas 
para as mulheres se transformaram em profundos debates no movimento. Por 
esta razão, parte das mulheres se manteve criticamente afastada das negociações, 
enquanto outra parte passou a ocupar posições nas estruturas estatais criadas ou 
a constituir uma rede de apoio e diálogo com aquelas que assumiram posições 
no governo.

A primeira estrutura específica destinada à promoção de políticas públicas 
para as mulheres, no âmbito do Poder Executivo federal, foi o Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher. Criado em 1985, o CNDM era composto por conselho 
deliberativo, assessoria técnica e secretaria executiva. Muito embora fosse vinculado 
ao MJ, respondia diretamente à Presidência da República, que efetuava a indicação 
de suas integrantes. Nesse sentido, dispunha de relativa autonomia administrativa e 
financeira no período de 1985 a 1989, e contava com um fundo próprio e também 
com a prerrogativa de firmar convênios para execução de suas ações. 

Um rol expressivo de direitos sociais foi estabelecido pela Constituição de 1988, 
marco fundamental para um conjunto de políticas em resposta às desigualdades 
sociais, tão fortemente estruturadas nas diferenças de gênero, de raça/etnia, de 
classe e de territórios. Contudo, o processo de negociação entre os vários segmentos 
sociais participantes da Constituinte se traduziu na inscrição de fortes contradições 
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do capitalismo no Estado democrático,18 pelo modo como foi mantido o poder 
das velhas oligarquias sobre o Estado e sobre a sociedade brasileira como um todo. 

Diante de importantes mudanças na correlação das forças políticas, durante 
o governo da transição democrática e também no primeiro governo eleito de 
forma direta, mais precisamente entre o segundo semestre de 1989 e o primeiro 
de 1990, houve uma acentuada redução nas atribuições do CNDM e também nos 
seus recursos humanos e financeiros, que limitou sua capacidade articuladora e de 
promoção de ações pelos direitos das mulheres pelos dez anos seguintes.

As conferências mundiais das Nações Unidas,19 ocorridas no final do século 
XX, foram marcadas por forte mobilização dos movimentos sociais, e resultaram 
em impactos nas agendas dos países no que tange aos direitos humanos, aos 
ambientais e a outros direitos difusos. O Brasil, no entanto, tardou a incorporar 
em sua agenda as políticas públicas de enfrentamento das desigualdades e de 
promoção de direitos das mulheres.

Somente em 2002, no último ano do segundo mandato do presidente Fernando 
Henrique Cardoso, é que foi criada nova estrutura voltada à promoção de políticas 
públicas para as mulheres. A Sedim, novamente vinculada ao MJ, foi anunciada 
com indicativo de que teria status de ministério, o que não se concretizou. Esta 
secretaria, nos poucos meses de sua existência, seguiu executando o programa de 
combate à violência contra as mulheres, antes a cargo do CNDM, que passou a 
operar, nos anos imediatamente anteriores, como executor do programa.20

A eleição do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), somada à retomada 
do crescimento econômico, ensejou um ciclo de políticas públicas que buscaram 
incorporar demandas dos movimentos sociais relacionadas ao reconhecimento 
político e à valorização simbólica das identidades e respeito às diversidades.

Assim, logo no começo do governo Lula, em 2003, foram criadas três secretarias 
especiais com status de ministérios ligadas à Presidência da República: a Secretaria 
de Políticas para as Mulheres (SPM); a de Promoção da Igualdade Racial (Seppir); 
e a de Direitos Humanos (SDH).21 Nesse novo arranjo, foram conferidas às 
pastas maior visibilidade e autonomia política; com orçamento próprio, também 
se ampliou a capacidade para articular e promover políticas públicas específicas. 

18. Para mais informações, ver Souza (2001). 
19. Essas conferências mundiais resultaram em documentos finais que se tornaram importantes marcos na promoção 
de direitos. Entre elas, destacam-se: as duas sobre a mulher (Nairóbi, 1985; Pequim, 1995); de direitos humanos (Viena, 
1993); de meio ambiente e desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992); de população e desenvolvimento (Cairo, 1994); 
sobre assentamentos humanos (Istambul, 1996); e contra o racismo, a discriminação racial e a xenofobia (Durban, 2001). 
20. Ver edição no 13 deste periódico.
21. As secretarias das mulheres e dos direitos humanos, que já existiam no âmbito do MJ, mudaram, então, de 
denominação, status e vinculação.
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Coube à SPM também reformular e coordenar os trabalhos do novo CNDM, que 
passou a integrar sua estrutura. 

Entre 2003 e 2009, a SPM ampliou sua equipe, seus recursos financeiros e 
seu escopo de atuação. Nesse período, foram realizadas duas conferências nacionais 
de políticas para as mulheres, que viabilizaram importante discussão nos territórios 
municipais e estaduais, a fim de se delinear um Plano Nacional para as Políticas 
Públicas para as Mulheres (PNPM).22 As conferências impulsionaram a necessi-
dade de diversificar a política segundo um conjunto de temas bastante caros aos 
movimentos feministas e de mulheres.

Dispondo de um plano de ações amplamente debatido com a sociedade civil 
organizada e empreendendo o esforço de articulação com os outros ministérios, em 
2009, a secretaria teve seu status elevado à condição de ministério, possibilitando a 
ampliação de sua autonomia financeira e administrativa, o que ocorreu em paralelo 
a um considerável incremento de seu orçamento.

No processo eleitoral de 2010, que culminou na eleição de Dilma Rousseff 
no segundo turno, assistiu-se de maneira marcante a uma discussão em torno da 
(des)criminalização do aborto.23 A busca pelos votos de eleitores com agendas mais 
conservadoras levou a candidata de situação e o candidato de oposição a se declararem 
contra mudanças na atual legislação sobre abortamento no Brasil – que permite 
a interrupção da gravidez se esta for a única forma de salvar a vida da gestante ou 
em caso de estupro.24 Além do retrocesso nessa agenda, a fração mais conservadora 
da base aliada da nova presidenta (principalmente do PMDB) demandou ainda 
mais espaço no Executivo, processo que já vinha ocorrendo no final do segundo 
mandato do presidente Lula e cujas implicações nas políticas para as mulheres 
foram de reação contrária às agendas mais progressistas.25

Durante as gestões do presidente Lula e a primeira gestão da presidenta Dilma, 
com a publicação dos planos nacionais, muito embora as ações voltadas ao enfren-
tamento da violência contra as mulheres tenham tomado seu maior investimento 
humano e financeiro, a SPM buscou atuar na elaboração, na implementação e no 
acompanhamento de um conjunto de ações articuladas com outros ministérios 
para a promoção da autonomia econômica, da saúde, da educação e da cultura para 
as mulheres. Foi realizado expressivo esforço pela SPM a fim de transversalizar a 
perspectiva de gênero nas políticas públicas do governo federal, o que demandava 

22. O I PNPM compunha-se de quatro capítulos, que organizavam os temas debatidos na primeira conferência. Já no II 
PNPM, foram necessários doze capítulos para estruturar as ações deliberadas na segunda conferência.
23. Para mais informações, ver Fontes (2012) e a edição no 19 deste periódico.
24. A partir de 2012, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), passou a ser considerada legal a interrupção 
em caso de fetos anencéfalos.
25. Outros exemplos marcantes disso foram o não envio às escolas públicas de material pedagógico sobre homofobia, 
em 2011, a retirada da campanha sobre prevenção de HIV/Aids entre profissionais do sexo, em 2013, e a exclusão do 
termo “aborto” do PNPM.
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constantes diálogos com órgãos governamentais diversos a fim de conciliar as 
políticas setoriais com as especificidades das mulheres em sua integralidade.

O segundo mandato de Dilma Rousseff seguiu ritmo lento, tendo a gestão 
enfrentado duro ataque de forças oposicionistas desde seu início, com críticas 
ao processo eleitoral e bombardeio da grande mídia com pautas negativas, que 
destacavam a impopularidade da presidenta, problemas na gestão econômica, 
descompasso com a base aliada, e que enalteciam as ações da oposição, cujo intento 
se resumia à intenção de levar a cabo um processo de impeachment.

O governo gastou preciosos recursos de tempo e de articulação política para 
tentar conter tais ataques, porém, sem sucesso. Estabeleceu-se dinâmica em que o 
governo tentava sinalizar para o mercado e a sociedade que as críticas apresentadas 
pela oposição eram infundadas, ficando a todo tempo na posição defensiva. Em 
outro tipo de estratégia de abordagem, o governo procurava dar respostas às críticas 
adotando medidas que visavam agradar a opinião pública e o mercado. Exemplos 
dessa segunda forma de atuação encontram-se na escolha do nome de Joaquim 
Levy para comandar o Ministério da Fazenda e no anúncio de reforma ministerial, 
que reduziu de 39 para 31 o total de pastas, por meio de fusão e eliminação de 
ministérios, consubstanciada na Medida Provisória no 696, de 2 de outubro de 2015.

Tal reforma afetou diretamente as políticas de gênero, pois, por meio dela, a 
então Secretaria de Políticas para as Mulheres foi fundida com outras duas secretarias 
de mesmo status – a de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a de Direitos 
Humanos. Dessa junção, surgiu o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial 
e dos Direitos Humanos.26

A criação dessa nova institucionalidade foi interpretada como um claro aceno 
de que tais temáticas estavam perdendo espaço político na agenda do governo. Para 
além desse aspecto simbólico, a fusão das pastas criou dificuldades burocráticas 
para o processamento das políticas então tocadas pelas extintas secretarias. Houve 
um intenso período de adaptação do aparato burocrático ao novo status, mas, 
após muitas negociações, o normativo com definições sobre o modus operandi da 
nova estrutura sequer chegou a ser editado, e o ministério foi extinto em maio 
de 2016, quando Michel Temer assumiu o governo em razão do afastamento de 
Dilma Rousseff, devido à abertura do processo de impeachment. 

No início de 2016, portanto, a SPM passou a integrar o MJ, tendo sido 
demasiadamente lenta a recomposição das equipes. Com efeito, um conjunto 
de ações, especialmente aquelas executadas via convênios, mecanismo prepon-
derante na execução das políticas pela SPM, tiveram seus encaminhamentos 

26. Ver edição no 24 deste periódico.
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prejudicados, dada a ausência de figuras-chave nos postos de análise, aprovação 
e liberação de recursos. 

A execução orçamentária de 2015, bem como a de 2016, reflete a frágil 
situação institucional da secretaria desde então. Em 2015, pela primeira vez desde 
sua criação, a execução da SPM sequer alcançou 30% do orçamento autorizado, 
tendo subido um pouco acima dessa cifra em 2016, como mostra a tabela 1.

TABELA 1 
Execução orçamentária da Secretaria de Políticas para as Mulheres – Brasil 
(2015-2016)

Programas e ações

2015 2016

Dotação 
inicial

(A)

Autorizado
(lei + 

créditos)
(B)

Liquidado
(C)

Nível de 
execução

(%)
(D = C/B)

Dotação 
inicial

(A)

Autorizado
(lei + 

créditos)
(B)

Liquidado
(C)

Nível de 
execução

(%)
(D = C/B)

Política para as 
mulheres: promoção 
da autonomia e 
enfrentamento à 
violência

262.347.394 260.805.118 58.677.497 22,50 132.316.937 116.480.225 40.579.040 34,84

Construção da Casa 
da Mulher Brasileira

86.873.000 85.565.000 17.473.717 20,42 15.156.826  8.656.826 1.153.343 13,32

Promoção de políti-
cas de igualdade e de 
direitos das mulheres

69.923.681 68.670.181 3.165.751 4,61 17.958.774 16.134.525 4.117.293 25,52

Atendimento às 
mulheres em situação 
de violência

66.224.186 68.512.714 23.320.404 34,04 56.486.118 42.866.748 4.400.444 10,27

Publicidade de 
utilidade pública

10.900.000 8.720.000 - - 5.434.788 5.434.788 - -

Central de Atendi-
mento à Mulher – 
Ligue 180

12.185.095 14.621.790 13.869.245 94,85 26.564.727 31.877.627 28.643.414 89,85

Incentivo a políticas 
de autonomia das 
mulheres

16.241.433 14.715.433 848.380 5,77 10.715.704 11.509.711 2.264.546 19,68

Programa de Gestão 
e Manutenção da 
Secretaria de Políticas 
para as Mulheres

21.474.878 29.586.020 24.440.944 82,61 (1) (1) (1) (1)

Total 283.822.273 290.391.138 83.118.44 28,62 - - - -

Fonte: Siafi/STN.
Elaboração: Disoc/Ipea.
Nota: 1  Em 2016, com as mudanças institucionais nas secretarias, o programa de gestão e manutenção da SPM se somou ao 

de igualdade racial e de direitos humanos e teve nível de execução de 82,15%.
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O baixíssimo nível de execução contrasta com aqueles de anos anteriores, como 
mostra o gráfico 1, mas também pôde ser encontrado na execução orçamentária 
das secretarias de políticas de promoção da igualdade racial e de direitos humanos 
em 2015. A ameaça em torno da extinção das secretarias, seguida da fusão em 
um único ministério, paralisou as atividades por meses. Para além desse aspecto, 
é preciso considerar que o contingenciamento aplicado pelo Poder Executivo, por 
meio do Decreto Presidencial no 8.456/2015, foi bastante vultoso, tendo sido o 
limite liberado para a SPM de R$ 114.606.224, dos quais foram empenhados  
R$ 111 milhões.

Para que se tenha uma visão mais precisa da trajetória da execução orçamen-
tária da SPM, consideram-se, a sguir, somente os montantes autorizados para o(s) 
programa(s) finalístico(s) e sua respectiva execução orçamentária. Como mostra 
o gráfico 1, há uma inflexão em 2014, quando, apesar de o orçamento total ter 
recuado ligeiramente, a execução orçamentária foi a mais baixa da década. No ano 
seguinte, tem-se um ganho de orçamento, mas uma execução pífia. E, finalmente, 
em 2016, reduz-se drasticamente o orçamento da SPM, e, ainda assim, somente 
cerca de 35% dele é executado.

GRÁFICO 1 
Orçamento autorizado e execução orçamentária dos programas finalísticos da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres – Brasil (2004 -2016)
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Fonte: Siafi/STN.
Obs.: Valores deflacionados pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) médio de 2016.

O resultado de todos esses aspectos foi a suspensão de atividades centrais, 
como a construção da Casa da Mulher Brasileira, no âmbito do Programa Mulher, 
Viver sem Violência, lançado como prioritário em 2013, que tinha como meta 
disponibilizar uma casa em cada capital, mas foi paralisado já em 2015, após a 
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inauguração de somente duas casas.27 Segundo informações obtidas da secretaria, 
atualmente, há cinco casas, em construção ou em fase de conclusão, mas ainda não 
entregues. O desenho do programa prevê a celebração de contratos de manutenção 
em que a União se compromete a passar recursos para os entes federativos pelo 
período de dois anos. Em face do atual cenário de contenção de gastos e da crise 
econômico-financeira que muitos estados estão enfrentando, é possível supor que 
tal desenho, por sua própria natureza frágil, sofra alterações, sendo o risco maior o 
de a Casa da Mulher Brasileira ser desativada por falta de recursos para manutenção.

O histórico do orçamento autorizado para a SPM ao longo de sua existência 
parece demonstrar a crescente importância da secretaria e das políticas por ela 
diretamente executadas. O gráfico 1 traz os valores autorizados e evidencia o 
forte crescimento após o início da implementação do II PNPM, a partir de 
2008. Esse crescimento ocorre de maneira contínua, com a exceção da retração 
ocorrida em 2012. Em 2013, há novamente um incremento importante, que 
foi obtido por meio de emendas parlamentares28 e está relacionado ao início 
da execução do programa Mulher, Viver sem Violência, e, em seu âmbito, 
especialmente da Casa da Mulher Brasileira, certamente é o projeto de maior 
peso orçamentário com execução direta pela SPM.

A queda nos níveis de execução, nos anos de maior orçamento (com exceção 
para o ano de 2013), como pode ser observado no gráfico 1, aliada às grandes 
dificuldades encontradas pela SPM na execução direta de ações, além de toda a 
crise institucional atravessada pela secretaria entre 2015 e 2016, enseja algumas 
reflexões. A criação de mecanismos institucionais de políticas para as mulheres fez 
parte de recomendações de acordos internacionais desde a Conferência de Beijing, 
em 1995. Na América Latina, a partir da década de 1990 e mais fortemente na 
década seguinte, muitos países criaram instâncias de políticas para as mulheres no 
primeiro, segundo ou terceiro escalão de governo.29 Essa foi, durante muito tempo, 
considerada a estratégia ideal para a garantia da transversalização da temática de 
gênero (gender mainstreaming) nas políticas públicas. As possibilidades de atuação 
desses mecanismos, no entanto, se mostraram mais limitadas que o projetado. 
Como mostra o exemplo brasileiro, mesmo no primeiro escalão, o organismo 
para a promoção de políticas para as mulheres encontra imensas dificuldades para 
articular com as demais áreas de ação governamental para a inserção da perspectiva 
de gênero no desenho, na implementação e na avaliação de suas políticas. Os limites 
vão desde a resistência à temática até os entraves relacionados a uma estrutura 
governamental departamentalizada, fragmentada e desarticulada.30

27. Em Brasília (DF) e em Campo Grande (MS), conforme o Relatório de Gestão de 2015 da SPM.
28. Ver edição no 23 deste periódico.
29. Para mais informações e análise de sua atuação, ver Fernós (2010).
30. Essa discussão é apresentada na seção Desafios desse capítulo, na 19a edição deste periódico.
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Diante de tudo o que foi descontruído após o processo de impeachment 
de Dilma Rousseff, refletir sobre o melhor arranjo institucional para garantir a 
inserção da perspectiva de gênero nas políticas públicas pode soar, atualmente, 
como irreal. Porém, os reflexos das diversas transformações institucionais que vêm 
sendo realizadas ensejam o debate, apesar de o contexto político inspirar cautela.

Com a assunção do poder por Temer e a subsequente extinção do então 
recentemente criado Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos, as secretarias nacionais que o compunham foram incorporadas à estru-
tura do MJ, agora denominado da Justiça e Cidadania. Assim, no curto espaço de 
sete meses, as agendas de gênero, raça e direitos humanos passaram de secretarias 
com status ministerial ligadas à Presidência da República – o que demonstrava 
peso político das pautas, já que estavam dentro do arcabouço presidencial – a um 
ministério que engloba todos os temas em uma única pasta, para, na sequência, 
serem reduzidas a secretarias dentro de um órgão.

Esse interregno que transcorreu entre a fusão das pastas das secretarias, a 
criação do novo ministério e sua extinção foi marcado por marasmo, do ponto de 
vista da execução de políticas. O clima de instabilidade prejudicou o andamento 
das atividades desempenhadas, o que gerou incertezas e insegurança jurídica para 
os órgãos.

A situação de marasmo burocrático de 2015 – evidenciada pelo baixíssimo 
nível de execução do orçamento – é sucedida pela quase completa paralisia 
após a mudança de governo. Posteriormente à inclusão das secretarias no 
âmbito da estrutura do MJ, seguiu-se a edição da Portaria Ministerial no 611, 
de 10 de junho de 2016, que suspendeu os atos de gestão daquele ministério 
por noventa dias, ao fim dos quais houve prorrogação do instrumento por 
outros noventa dias, totalizando um semestre sem atos de gestão.

De acordo com o art. 1o da portaria, 

ficam suspensas, por noventa dias, as delegações de competência relativas à celebração 
de contratos, convênios e instrumentos congêneres, a nomeação de servidores, a 
autorização de repasses de quaisquer valores não contratados, a realização de despesas 
com diárias e passagens, e a realização de eventos, no âmbito do MJ, ressalvados os 
atos relacionados: i) a operações e atividades da Força Nacional de Segurança Pública;  
ii) às ações de preparação e mobilização para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016; 
iii) ao cumprimento de decisões judiciais; iv) à execução do orçamento impositivo; 
e v) à gestão da folha de pagamento de pessoal (Brasil, 2016).

O parágrafo único do mesmo artigo estipula que a liberação de recursos finan-
ceiros para a execução de convênios e instrumentos congêneres ficará condicionada 
à autorização do ministro de Estado da Justiça e Cidadania. 
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Dessa forma, percebe-se um claro viés de centralização das decisões e um 
forte apelo político quanto à liberação de recursos, que devem ser necessariamente 
autorizados pelo próprio ministro de Estado. Esse tipo de desenho institucional 
dificulta o fluxo de processos e a celeridade das ações do Estado, haja vista que 
todas as decisões ficam atreladas à disponibilidade de agenda do ministro, bem 
como à disputa política contínua pelos temas que irão compor a agenda da pasta.

O impedimento à nomeação de pessoal traz mais uma dificuldade para a 
gestão do órgão. Após a exoneração das equipes que compunham o governo Dilma, 
muitos cargos restaram vagos, e as instituições subsumidas no âmbito do MJ 
encontraram-se praticamente “acéfalas”, tendo, muitas vezes, apenas a nomeação 
da(o) secretária(o) nacional, por sua vez impossibilitada(o) de constituir sua equipe 
diretiva. Complementando a situação de staff, cumpre salientar que boa parte do 
contingente laboral das secretarias especiais era composto por servidores selecionados 
por meio de processos seletivos simplificados, com contratos temporários, já que 
as estruturas ligadas à Presidência da República não podem ter pessoal próprio. 
Tais contratos não estão sendo renovados, e, à medida que se extinguem, o total 
de servidores dos órgãos vem diminuindo. Assim, para além do impedimento 
legal de executarem o orçamento, tais secretarias estão enfrentando a diminuição 
de sua equipe.

Para além desse aspecto da dificuldade em montar a equipe, outro fator que 
deve ser levado em conta na nova configuração da SPM remonta ao perfil da nova 
secretária de Políticas para Mulheres. Escolhida por Michel Temer, Fátima Pelaes 
(PMDB/AP) ocupa, desde 2011, a presidência do PMDB Mulher, e já foi filiada 
ao PFL e ao PSDB. Socióloga formada na Universidade Federal do Pará, Pelaes foi 
eleita deputada federal por cinco vezes, e sua trajetória política passou por reviravolta 
após sua conversão religiosa, em 2002. Seu perfil, claramente mais conservador 
que o de suas predecessoras, preocupa os movimentos feministas e de mulheres. 

O novo governo tem dado sinais de que a agenda política afeta à temática de 
gênero terá como principal foco a questão da violência contra a mulher, sob a lente 
da segurança pública. A transferência da institucionalidade de igualdade de gênero 
para o MJ confirma a redução da pauta da secretaria e se agrava num contexto em 
que esse ministério tem sido ocupado por políticos conservadores, comprometidos 
com práticas repressivas e com um discurso de restauração da ordem social.

Os impedimentos à atuação se seguiram com a divulgação de nova normativa, 
por meio de memorando-circular do gabinete do ministro, de 22 de novembro 
de 2016, para todas as unidades que compõem ou se subordinam ao MJ, deter-
minando que 

todo convênio a ser firmado ou prorrogado deve ter relação com o Plano Nacional 
de Segurança Pública, em algum de seus âmbitos (redução de homicídios, violência 
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contra a mulher, racionalização do sistema penitenciário, segurança nas fronteiras).  
Os respectivos pedidos de autorização, portanto, devem vir acompanhados de 
justificativa que comprove a referida ligação. 

Suspender atos de gestão, como a possibilidade de contratação de novos 
convênios e de repasse de recursos para a execução dos que já estão em andamento 
significa, em muitos casos, arrestar a atuação de órgãos públicos, pois, muitas vezes, 
é por meio desses instrumentos que as políticas públicas são desenvolvidas no 
Estado brasileiro. Se, de um momento para outro, todo esse aparato institucional 
é suspenso, sem que outras opções sejam apresentadas, a execução de políticas na 
ponta fica necessariamente comprometida, e a capacidade de entrega do Estado se 
reduz. Não se trata, aqui, de defender o uso desse ou daquele arranjo de governança 
para a execução de políticas mas, apenas, ressaltar que, caso uma determinada forma 
de organizar essa execução seja suspensa, é fundamental pensar em alternativas 
imediatas e concretas que possam, em seu lugar, garantir a atuação do Estado, a 
fim de não prejudicar cidadãos e cidadãs.

2.1 Principais riscos de retrocessos no Executivo

A ascensão do governo Temer foi marcada por críticas não apenas quanto ao 
caráter pouco usual de chegada ao poder, sem a via eleitoral, como, ademais, por 
suas medidas iniciais, de cunho extremo e que apontam direções contrárias às que 
vinham sendo executadas pelo governo anterior.

Com a mudança de governo e as diversas alterações de rumos na política 
nacional, tem-se observado com cautela as diversas propostas de reforma que o 
novo governo vem apresentando, assim como mudanças na condução de políticas 
já existentes e que continuarão a ser executadas.

Em reação a tais novos rumos, conselheiras de cinco articulações nacionais 
e redes do movimento de mulheres e o feminista, além de duas conselheiras de 
notório conhecimento em questões de gênero, integrantes do CNDM, optaram, 
inclusive, por renunciar coletivamente a seus mandatos, apresentando em carta 
pública os motivos de seu desligamento.31 Destacam o caráter ilegítimo do governo 
interino recém-empossado, que não ascendeu por vias eleitorais; a desestruturação 
de políticas públicas em face das mudanças ministeriais postas a cabo; a ausência 
de mulheres e de negros(as) na composição do primeiro escalão do novo governo; 
o caráter conservador da nova secretária de Políticas para Mulheres, contrária a 
pautas afetas aos direitos sexuais e reprodutivos; além de citarem a criminalização 
de movimentos sociais.

31. Para acesso à integra do texto, acessar: <https://goo.gl/qnw2aX>.
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Um dos primeiros anúncios do novo governo relativos à realização de reforma 
diz respeito à previdência. A proposta de reforma da previdência encaminhada pelo 
governo ao Congresso, por meio da PEC no 287/2016, sugere equiparar as idades de 
aposentadoria para homens e mulheres, findando o dispositivo constitucional que 
estabelece diferencial de idade de cinco anos a menos para mulheres. Considerando 
que as desigualdades de gênero persistem em nossa sociedade, e que as mulheres 
têm uma sobrecarga maior que a dos homens no âmbito do trabalho doméstico não 
remunerado,32 extinguir tal mecanismo, que representa um dos poucos instrumentos 
de reconhecimento do valor do trabalho reprodutivo, parece equivocado. 

Propostas de elevação no tempo de contribuição necessário para aquisição 
de direito de aposentadoria também afetam desigualmente homens e mulheres. 
A PEC no 287/2016 propõe idade mínima de 65 anos para aquisição de direito 
de aposentadoria para homens e mulheres, além de contribuição mínima de 25 
anos. Hoje, exige-se comprovação de quinze anos de contribuição. No substitutivo 
apresentado pelo relator, deputado Arthur Maia, a proposta foi alterada para a idade 
mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens.

Como a inserção de mulheres no mercado de trabalho, em geral, ocorre com 
vínculos muito mais precários e em posições menos valorizadas – com a execução 
de tarefas, muitas vezes, ligadas à esfera de cuidados, com ocupações como as de 
empregada doméstica, babá, enfermeira, professora primária, cuidadora –, elas 
tendem a receber salários menores e ter maior dificuldade em comprovar seu tempo 
de serviço, em grande parte porque enfrentam a contratação informal. Mas, além 
disso, as mulheres estão muito mais sujeitas que os homens a terem suas carreiras 
temporariamente interrompidas, pois, muitas vezes, elas se retiram do mercado 
de trabalho para se encarregarem dos cuidados com filhos pequenos e mesmo 
com idosos. Assim, para elas, é, muitas vezes, necessário mais tempo de trabalho 
remunerado efetivo para que alcancem os patamares mínimos de contribuição 
exigidos em lei, e aumentá-los ampliaria ainda mais essa desvantagem comparativa 
das mulheres em relação aos homens.33

Outra frente em que o governo atuou com rapidez foi na apresentação de 
proposta de emenda à Constituição para instituir um teto para os gastos públicos 
pelos próximos vinte anos. A chamada PEC no 55 foi aprovada pelo Congresso 
Nacional, convertida na Emenda à Constituição (EC) no 95/2016. Ela afeta direta-
mente os gastos com educação, assistência social e saúde, o que repercutirá na vida 
de todos os cidadãos e cidadãs. Porém, considerando-se que são as mulheres que 

32. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), em 2014, as trabalhadoras ocupadas em atividades 
urbanas dedicavam cerca de 20,3 horas semanais ao trabalho reprodutivo, enquanto os homens ocupados urbanos que 
realizavam algum trabalho doméstico dedicavam apenas 10 horas semanais. Em áreas rurais, a desigualdade era ainda 
maior: as ocupadas realizavam cerca de 26,1 horas de trabalho semanal; os ocupados, 10,3.
33. Para uma análise mais detalhada da temática, ver Mostafa et al. (2017).
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mais usam os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), seja por realizarem mais 
exames de prevenção, seja por serem as principais acompanhantes de enfermos,  
e considerando-se, também, que muitos dos programas de transferência de renda 
têm nas mulheres seu principal público beneficiário, é de se esperar que limites 
aos investimentos nessas áreas as afetem com maior intensidade.

Foi criado, por meio da Portaria no 586, de 1o de junho de 2016, do MJ, o Núcleo 
de Proteção à Mulher, que, além de adotar esse olhar que restringe o entendimento do  
fenômeno da violência de gênero, reduzindo-o a um de seus diversos aspectos – a 
violência contra a mulher não está apenas na agressão física e sexual, mas também  
na violência patrimonial, na violência psicológica, entre outros elementos –, ainda 
acaba gerando uma sobreposição de funções que já eram desempenhadas pela Secretaria 
de Políticas para Mulheres, ignorando todo um acúmulo de trabalho que já vinha 
sendo realizado. Ressalta-se, ademais, que o núcleo vem operando com baixo nível de 
diálogo com a secretaria, hoje subsumida na estrutura do MJ, o que possivelmente 
afeta o aprendizado institucional que a nova instância poderia adquirir por meio de 
trocas com as experiências acumuladas no âmbito da Secretaria de Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher da SPM. 

Cumpre ressaltar que reduzir a abordagem das questões de gênero à pauta da 
violência contra a mulher é uma opção restritiva de atuação, que ignora os avanços 
obtidos em diversas outras áreas em que a antiga Secretaria de Políticas para as 
Mulheres vinha atuando, como nas agendas da saúde da mulher, participação em 
espaços políticos, educação, entre outras. Em uma sociedade com desigualdades de 
gênero ainda elevadas, é preciso investir em diversos outros elementos para saná-las. 
A baixa participação das mulheres na política institucional, as diferenças salariais 
entre homens e mulheres, a ocupação maciça por mulheres de postos de trabalho 
que reproduzem estereótipos de gênero, questões relacionadas à forma como a 
saúde da mulher é tratada pelo Estado, entre outros tantos aspectos, precisam ser 
enfrentados por meio de políticas públicas específicas.

2.2 Principais riscos de retrocessos no Legislativo

Embora a composição atual do Congresso Nacional e, mais especificamente, a da 
Câmara dos Deputados tenham sido descritas como das mais conservadoras desde a 
redemocratização,34 em muitos aspectos houve poucas alterações nas últimas décadas.  
Em se tratando das características socioeconômicas, de um modo geral, a maioria segue 
sendo masculina, branca, com educação superior completa e atividade profissional con-
centrada entre empresários ou profissionais liberais. Mas, para compreender a composição, 
no que tange às avaliações recentes, de seu perfil cada vez mais conservador, é preciso 

34. Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – Diap (2014), Centro Feminista de Estudos e Assessoria – 
Cfêmea (2015) e A pública (2016).
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levar em conta pelo menos três elementos, quais sejam: i) os efeitos da pulverização 
partidária nas eleições proporcionais (com o crescimento da representação de partidos 
de médio porte e a consequente redução dos partidos grandes) versus a polarização 
partidária nas eleições majoritárias; ii) a renovação, tanto no seu caráter parcial quanto 
na dimensão apolítica, que os “novos eleitos” têm mobilizado para se diferenciar dos 
estabelecidos e também da identificação partidária, cujo efeito consequente nos leva ao 
terceiro elemento; e iii) o fortalecimento de bancadas suprapartidárias articuladoras de 
agendas e apoio mútuo, favorecendo pautas mais conservadoras.

A pulverização dos partidos pode ser identificada ao observarmos a composição 
da Câmara no início de cada mandato, desde 1991, a partir da qual veremos que 
aumentou consideravelmente o número de partidos com representação federal, 
passando de dezenove para 28 em 2015. Ao mesmo tempo, o percentual acumulado 
dos cinco partidos com maior número de cadeiras apresentou crescimento, entre 
1991 e 1999, e sucessiva queda, a partir de 2003, conforme indica a tabela 2.

TABELA 2
Pulverização partidária na Câmara dos Deputados

1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015

Quantidade de partidos com representação na Câmara Federal

19 18 18 19 21 22 28

Acumulado dos cinco partidos com maior número de cadeiras (%)

63,8 70,2 78,9 71,9 67,1 59,5 51,1

Ranking dos partidos com maior número de cadeiras

PMDB (21,7)
PMDB
(20,9)

PFL
(20,7)

PT
(17,7)

PMDB
(17,3)

PT
(17,2)

PT
(13,5)

PFL
 (16,3)

PFL
(17,3)

PSDB
(19,3)

PFL
(16,4)

PT
(16,2)

PMDB
(15,0)

PMDB
(12,7)

PDT 
(9,3)

PSDB
(12,1)

PMDB
(16,0)

PMDB
(14,4)

PSDB
(12,9)

PSDB
(10,3)

PSDB
(10,5)

PDS
 (8,3)

PPR
(10,3)

PPB
(11,7)

PSDB
(13,8)

PFL
(12,7)

PP
(8,6)

PP
(7,4)

PRN
(8,2)

PT
(9,6)

PT
(11,3)

PPB
(9,6)

PP
(8,0)

DEM
(8,4)

PSD
(7,0)

Fonte: Diap.
Elaboração Disoc/Ipea.

Nas eleições majoritárias, em particular no pleito presidencial, o movimento foi inverso 
ao da Câmara dos Deputados. Ou seja, ainda que tenha se ampliado o número de partidos e 
mesmo de candidaturas à Presidência, o número de partidos expressivos oscilou entre dois e três 
apenas, como bem mostra Cervi (2014). Em grande medida, isto se deve à realização de eleições 
casadas entre Executivo e Legislativo, cujo efeito é o “deslocamento dos votos para presidente 
em relação aos votos para os demais cargos, em especial os legislativos” (Cervi, 2014, p. 28).  
Há vários fatores que pesam sobre esse efeito, como a redução do tempo disponível na 
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propaganda eleitoral, com severos impactos na apresentação programática dos candidatos, 
e a assimetria na distribuição de recursos pelo partido ou mesmo na disposição de recursos 
próprios de um certo número de candidatos do partido, invisibilizando os demais. Vale 
destacar que o aumento da proporção de representação do PT na Câmara se dá conjuntamente 
com a ascensão do partido à Presidência da República, enquanto o PSDB não superou a 
representação de seu mais forte aliado nas eleições de 1994 e 1998, que era o PFL.

Muito embora o percentual de renovação dos eleitos seja expressivo, como indicado no 
gráfico 2, nas últimas três legislaturas principalmente, parte expressiva dos recém-chegados 
à Câmara não eram novatos na carreira política, pois tinham tido experiência anterior, seja 
no parlamento (federal, estadual ou municipal), seja em cargos do Executivo. 

GRÁFICO 2
Renovação da Câmara dos Deputados
(Em %)
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Fonte: Diap.
Elaboração Disoc/Ipea.

Ademais, os poucos parlamentares novos que possam ser identificados como 
“inexperientes” nessa arena são predominantemente empresários, policiais, comu-
nicadores de rádio e TV, sacerdotes ou parentes de políticos que chegaram à 
Casa fortemente alinhados com grupos políticos cuja agenda já está estabelecida, 
principalmente nas denominadas bancadas BBB35 – do boi, da bala e da Bíblia.

O grupo dos parlamentares mais ligados às agendas progressistas e de 
direitos humanos, mesmo sendo frequentemente minoritário, sofreu oscilações 
nesse período e teve expressiva redução na última legislatura. De modo que o 
aguerrido enfrentamento à agenda conservadora ficou arrefecido. O diagnóstico 
feito pela agência pública aponta para uma identificação de 238 parlamentares 
que são familiares de políticos, 226 parlamentares ligados à construção civil, 
208 empresários, 207 ligados à agropecuária, 197 evangélicos, 35 ligados à 

35. As referidas bancadas atuam em torno de propostas legislativas específicas, se articulando entre si quando necessário, 
podendo ou não ser registradas como bancadas parlamentares suprapartidárias.
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segurança pública e 23 parlamentares comprometidos com os direitos humanos. 
O Diap apresenta, ainda, no boletim anual Radiografia do Congresso,36 um 
paulatino recuo de parlamentares ambientalistas. 

Nas últimas três legislaturas do Congresso Nacional, avolumaram-se em 
quantidade e tramitaram com considerável celeridade projetos de lei que traduzem 
uma postura fortemente reativa de segmentos da sociedade aos singelos avanços do 
Legislativo e das políticas públicas no âmbito do enfrentamento às desigualdades 
de gênero. Parte da literatura debita este crescimento na conta das alianças políticas 
para garantia de governabilidade do presidente Lula, especialmente no seu segundo 
mandato, e, por conseguinte, da presidenta Dilma – sejam alianças com setores 
do empresariado, sejam com setores religiosos.37

As proposições legislativas sobre o aborto, por exemplo, revelam um bom retrato 
dessa situação. Biroli (2016) mostra que, enquanto nos anos 1990 foram apresentadas 
seis proposições na Câmara dos Deputados com o objetivo de restringir a legalidade 
ou aumentar a punição para o aborto, entre 2000 e 2015 este número subiu para 32 
proposições. Já as proposições acerca da descriminalização somavam seis nos anos 
1990 e, entre 2000 e 2015, eram apenas duas.38 Algumas dessas proposições legislativas 
podem ser tomadas como reativas à decisão do STF que despenalizou o aborto em caso 
de feto anencéfalo,39,40 bem como à norma técnica do Ministério da Saúde destinada a 
fortalecer a rede de atendimento a vítimas de violência sexual, capacitando e habilitando 
hospitais para a realização do aborto nos casos previstos em lei.41

Um conjunto de projetos de lei que tem tido tramitação acelerada – pelas 
alianças de diferentes bancadas – representa retrocesso imenso nos direitos das 
mulheres, na medida em que cria dispositivos para a proteção do feto em preferência 
aos direitos da gestante,42 condiciona atendimento de vítimas de violência sexual 
à apresentação de exame de corpo de delito,43 reduz a unidade familiar, objeto de 
proteção do Estado, a casais formados por pares de sexos opostos,44 retira do ensino 
básico discussões sobre a diversidade cultural, religiosa e sexual,45 entre outros. 

36. A publicação anual do boletim Radiografia do Congresso é feita logo após o pleito de cada ano. Foram utilizados para 
este texto os boletins no 11 (novembro de 1990); no 10 (outubro de 1994); ano VII, no 98 (outubro de 1998); 2a edição, 
ano II (outubro de 2002); 4a edição, ano IV (novembro de 2006); ano V (dezembro de 2010); e 6a edição, ano IV de 2014. 
37.  Para mais informações, ver Amorim e Salej (2016).
38. Não estão inclusos aqueles que tinham como objetivo a ampliação do atendimento ou procuravam criar novas 
exceções, quase sempre definindo a legalidade no caso de malformação fetal grave.
39. Ver Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 54/2013. A edição no 21 deste periódico traz 
informações a respeito da ação.
40. Recentemente, recebeu reação equivalente outra decisão judicial, na qual um ministro do STF entendeu como não 
penalizável a prática de aborto até o terceiro mês. No dia seguinte, o presidente da Câmara dos Deputados instaurou 
comissão mista para discutir a matéria. Para mais, ver: <https://goo.gl/qwYFo1>.
41. BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres 
e adolescentes. Brasília: MS, 2012. (Norma Técnica). Disponível em: <https://goo.gl/cHmrkw>.
42. PL no 478/2007 (Estatuto do Nascituro).
43. PL no 5.069/2013.
44. PL no 6.583/2013 (Estatuto da Família).
45. PL no 867/2015 (Escola sem Partido).
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Na atual legislatura, ainda sob a presidência do deputado Eduardo Cunha, 
ficou mais evidente o poder de mobilização e articulação na Câmara de grupos cujo 
propósito é cercear os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, regular os corpos, 
constranger as liberdades e criar barreiras para acesso a políticas públicas. O PL  
no 5.069/2013, que impõe severas penas aos profissionais de saúde em decorrência 
de realização ou concessão de informações sobre abortamento, bem como condi-
ciona o atendimento às vítimas de violência sexual à apresentação de boletim de 
ocorrência e exame de corpo de delito, chegou à Mesa Diretora para votação em 
plenário em menos de dois anos. Outros projetos que estavam adormecidos na 
gaveta de relatores, ou aguardando a designação de um, foram movimentados no 
mesmo período no intuito de fomentar o debate e consequentemente acelerar a 
aprovação à medida que tramitavam várias matérias correlatas simultaneamente. 
O Estatuto do Nascituro e outros projetos de aumento da pena pela prática do 
aborto, restrição de serviços de atendimento e auxílio financeiro pela manutenção da 
gravidez, que, juntos, constrangem as mulheres na livre decisão sobre a maternidade, 
são um bom exemplo disso (quadro 2).

Há outros exemplos que reforçam a tese da presença de uma onda conservadora 
mais forte no Legislativo atualmente, relacionados mais ou menos diretamente 
com a agenda de igualdade de gênero e direitos das mulheres. São eles: atuação 
de grupos do agronegócio, que pretendem expandir seus empreendimentos sem 
restrições ao uso da terra e diminuir restrições a agrotóxicos; e projetos para reduzir 
a maioridade penal, para ampliar o armamento da população, para legitimar o uso 
e o abuso da força militar, para enfraquecer e inviabilizar a demarcação de terras 
indígenas e quilombolas, para dificultar a investigação de atos policiais violentos 
nos confrontos nas periferias e para não dar ouvidos às mulheres que clamam por 
não serem submetidas à revista íntima quando visitam seus filhos ou companheiros 
nos presídios.

Almeida (2017) propõe uma interpretação da onda conservadora como uma 
onda quebrada, cujas diferentes linhas de forças caminham juntas no mesmo 
sentido. Tais linhas seriam estas: uma no sentido economicamente liberal, outra 
moralmente reguladora e, por fim, uma socialmente intolerante. A partir dessas 
linhas, podemos perceber mais evidentemente o modo como os apoios mútuos 
multiplicam as chances de os grupos conservadores aprovarem projetos de seu 
interesse, bem como arquivarem aqueles a que são contrários. Assim, parlamentares 
com projetos moralmente reguladores encontram apoio de colegas com agenda 
economicamente liberal, por exemplo, e, como resultado, potencializam-se as 
aprovações de PLs conservadores, muitos deles representando cerceamento de 
direitos das mulheres e de promoção da igualdade de gênero no país. O quadro 2 
traz algumas dessas proposições analisadas na Câmara nos anos recentes.
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(Continua)

QUADRO 2 
Proposições analisadas na Câmara dos Deputados nos anos recentes

Tipo Número Ano Definição Tramitação Tempo Situação Proponente

PL 6.583 2013
Dispõe sobre o Estatuto 
da Família e dá outras 
providências.

6/11/2015 2 anos

Aguardando 
deliberação 
do recurso na 
Mesa Diretora

Anderson  
Ferreira (PR/PE)

PL 4.703 1998

Inclui como crime 
hediondo o aborto 
provocado pela gestante 
ou por terceiros com o 
seu consentimento.

22/3/2016 18 anos

CCJC – 
Aguardando 
designação de 
relator

Francisco Silva 
(PPB/RJ)

PL 1.545 2011

Tipifica o crime de 
aborto praticado por 
médico quando não 
estiver entre os tipos 
admitidos no Código 
Penal: necessário ou 
quando a gravidez 
resulta de estupro 
(sentimental).

16/3/2016 5 anos
CCJC – Aguar-
dando parecer

Eduardo Cunha 
(PMDB/RJ)

PL 1.459 2003

Aplica pena de reclusão 
aos casos de abortos 
provocados em razão 
de anomalia na 
formação do feto ou 
"aborto eugênico"; 
altera o Decreto-Lei no 
2.848/1940.

9/6/2016 13 anos

Pronta para 
pauta na 
Comissão de 
Seguridade 
Social e Família

Severino Caval-
canti (PP/PE)

Pl 5.069 2013

Tipifica como crime 
contra a vida o anúncio 
de meio abortivo e prevê 
penas específicas para 
quem induz a gestante à 
prática de aborto.

23/10/2015 2 anos
PLEN – Pronta 
para pauta

Eduardo Cunha 
(PMDB/RJ) Isaias 
Silvestre (PSB/
MG), João Dado 
(PDT/SP) e 
outros

PL 1.057 2007

Dispõe sobre o 
combate a práticas 
tradicionais nocivas e 
sobre a proteção dos 
direitos fundamentais de 
crianças indígenas, bem 
como pertencentes a 
outras sociedades ditas 
não tradicionais.

2/9/2015 8 anos

Aguardando 
apreciação 
pelo Senado 
Federal

Henrique Afonso 
(PT/AC)

PL 478 2007
Dispõe sobre o Estatuto 
do Nascituro e dá outras 
providências.

8/9/2015 8 anos
CCJC – Aguar-
dando parecer

Luiz Bassuma 
(PT/BA), Miguel 
Martini (PHS/
MG)

PEC 164 2012
Estabelece a inviolabi-
lidade do direito à vida 
desde a concepção.

18/03/2015 3 anos
CCJC – Aguar-
dando parecer

Eduardo Cunha 
(PMDB/RJ) João 
Campos (PSDB/
GO)
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Tipo Número Ano Definição Tramitação Tempo Situação Proponente

PL 6.022 2013

Dispõe sobre o aten-
dimento obrigatório e 
integral de pessoas em 
situação de violência 
sexual.

4/5/2015 2 anos

Aguardando 
parecer do 
relator na 
Comissão de 
Seguridade 
Social e Família

Poder Executivo

PDC1 1.487 2014

Susta a eficácia da 
Portaria no 415, de 21 
de maio de 2014, do 
secretário de Atenção à 
Saúde do Ministério da 
Saúde, que inclui o pro-
cedimento interrupção 
da gestação/antecipação 
terapêutica do parto 
previstas em lei e todos 
os seus atributos na 
tabela de procedimen-
tos, medicamentos, 
órteses e materiais 
especiais do SUS.

10/2/2015 1 ano

CSSF – 
Aguardando 
designação de 
relator

Eduardo Cunha 
(PMDB/RJ)

PL 7.180 2014

(Escola sem partido). 
Inclui entre os princípios 
do ensino o respeito às 
convicções do aluno, de 
seus pais ou responsá-
veis, dando precedência 
aos valores de ordem 
familiar sobre a educa-
ção escolar nos aspectos 
relacionados à educação 
moral, sexual e religiosa. 
Pacto de São José da 
Costa Rica

17/11/2016 2 anos

Aguardando 
instalação 
de Comissão 
Temporária; 
aguardando 
parecer do 
relator

Erivelton 
Santana (PSC/
BA)

Elaboração: Disoc/Ipea. 
Nota: ¹ Projeto de Decreto Legislativo da Câmara.

3 CONCLUSÃO

O termo “onda conservadora” tem sido frequentemente empregado para explicar 
as ameaças que estão em curso sobre os direitos sociais e os difusos e dar sentido 
a essas. Contudo, é preciso analisar, com um pouco mais de precisão, as imagens 
evocadas com essa figura de linguagem, no que se refere tanto à onda quanto ao 
seu caráter conservador. As ondas, de um modo geral, sugerem um parâmetro 
cronológico, associado a elementos contextuais e a sucessivas construções teó-
rico-práticas, compostas por “marés” e “fluxos” por meio dos quais seja possível 
identificar uma correlação de forças produtoras de sentido sobre a efervescência de 
acontecimentos num dado período. No caso do feminismo, por exemplo, o termo 

(Continuação)
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tem sido empregado para circunscrever, em certas conjunturas, a constituição de 
agendas e práticas políticas na luta pelos direitos das mulheres.

O conservadorismo tem sido tradicionalmente cunhado nas ciências humanas 
para se referir a um sistema de ideias organizado, cujo surgimento se deu no final do 
século XIX em reação às formas de agir, sentir e pensar da época que sinalizavam a 
secularização das instituições, a expansão dos direitos individuais e o cosmopolitismo. 
A reação buscava a manutenção de valores tradicionais de família, de religião e de 
nação (Alonso, 2016). O termo conservador pode ser empregado também como 
adjetivo para qualificar posições de indivíduos contrários a agendas progressistas.46 
Na arena política brasileira, por exemplo, este adjetivo tem sido associado a posições 
contrárias a determinadas pautas, tais como a descriminalização do aborto, a 
legalização de drogas, os direitos das pessoas LGBT, entre outros. 

Contudo, nos últimos cinco anos, a chamada onda conservadora tem sido 
mobilizada para dar inteligibilidade a um conjunto de acontecimentos por meio 
dos quais discursos de ódio, externalização de preconceitos e diferentes formas de 
discriminação perpetradas contra as denominadas minorias políticas vêm ganhando 
visibilidade na vida cotidiana, nas interações on line e na mídia de um modo geral. 
Para Singer (2012), esse conjunto de práticas discursivamente conservadoras tardou 
a se constituir na arena política pela ausência ou mesmo pela residual presença de 
“pensadores de direita”, de formadores de opinião que pudessem ser identificados 
ideologicamente com a direita no espectro político. Atualmente podemos apontar 
um conjunto de colunistas dos grandes jornais, apresentadores de TV, blogueiros, 
youtubers e líderes religiosos que professam ideias classificáveis como de direita e põem 
em curso discursos de forte enfrentamento às agendas políticas tradicionalmente 
ligadas à esquerda, principalmente aquelas concernentes aos direitos humanos. 

Embora os discursos conservadores sempre tenham estado presentes na arena 
política brasileira, André Singer avalia que, até os anos 1990, havia uma “hegemonia 
cultural da esquerda”47 no Brasil. Mas é imperativo lembrar as transformações 
no fluxo dos discursos, das ideias e das práticas com o advento da internet, cuja 
consequência foi a proliferação de uma polifonia de vozes antes silenciadas pelos 
principais canais de informação (TV, rádio e jornal impresso). Redes sociais, blogs, 
plataformas de vídeos e fotos ecoaram rostos e vozes sem espaço na grande mídia 
cujos interesses e agendas políticas são das mais diversas, podendo encontrar desde 
grupos neonazistas (crescentes no Brasil, como mostra Dias, 2008), saudosistas da 
ditadura militar, ativistas ambientais indígenas organizados na luta pela demarcação 

46. Para Silva (2010), o termo pode ter vários usos, como substantivo, como adjetivo, como ideologia, tendo sido usado 
para se referir a uma doutrina negativa de reação ou mesmo como pragmatismo político. 
47. O termo foi empregado por Schwarz para se referir ao período de 1960 a 1980, e que André Singer entende que 
se prolonga até 1990.
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de terras, ou mesmo coletivos de periferias urbanas que denunciam as violações 
perpretadas por agentes do Estado. 

Soma-se a isso o potencial de mobilização que as ferramentas na web têm 
oferecido a ativistas sociais e políticos. Tatagiba (2015) mostra, em estudo recente, 
o crescimento de protestos e o conjunto de pautas levadas às ruas entre 2011 e 
2016: ao todo foram 778 eventos de protestos, que, distribuídos pelas cidades, 
somam 1.352 atos,48 dentre os quais 326 foram pautados por grupos à direita do 
espectro político, entre radicais, moderados, liberalistas ou conservadores. Para 
esta autora, o retorno às ruas por estes grupos, que não faziam protestos desde 
1964, expressa o reconhecimento da importância dos atos políticos em meio à crise 
política e econômica e à realização dos megaeventos que ocorreram neste último 
período. Os atos foram convocados principalmente por páginas, no Facebook, do 
Movimento Brasil Livre (MBL), Vem Pra Rua e Revoltados On Line, grupos cujas 
pautas estavam principalmente ligadas à rejeição ao governo e à corrupção, seguidas 
por questões morais e religiosas que faziam enfrentamento aos direitos sexuais, 
reprodutivos e das pessoas LGBT. Em menor tamanho, havia protestos ligados à 
ordem, clamando pelo retorno do regime militar, e, por fim, protestos relacionados 
ao modelo de desenvolvimento, contra o novo Código Florestal, as demarcações 
de terras indígenas e os projetos de desenvolvimento do governo federal.

Tem-se, portanto, um cenário bastante preocupante para a garantia dos 
direitos das mulheres no Brasil, tanto do ponto de vista legislativo quanto no que 
diz respeito à ação governamental. A agenda de políticas para as mulheres pode ser 
mantida, mas de forma bastante restrita, com foco no enfrentamento da violência 
doméstica contra a mulher e, mesmo aqui, com uma perspectiva mais limitada. 
Além disso, há o forte risco de se responsabilizarem as mulheres pelos atos que 
sofrem ou pelas situações de opressão a que estão submetidas. É alto, assim, o 
risco de as políticas não se centrarem nas mulheres como sujeitos de direitos e 
protagonistas de suas vidas.
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APURAÇÃO DO GASTO MÍNIMO CONSTITUCIONAL  
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1 INTRODUÇÃO

No debate atual sobre a política de saúde no Brasil, o financiamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) torna-se ainda mais central com a aprovação da Emenda 
Constitucional (EC) no 95/2016 (Brasil, 2016a), que congela em termos reais as 
despesas primárias da União4 e estabelece uma nova regra de apuração das despesas pela 
ótica da execução financeira, introduzindo o chamado Novo Regime Fiscal (NRF). 

A aplicação do NRF impacta o volume de recursos efetivamente disponibi-
lizados para o SUS, seja pela imposição do teto geral de gasto, seja pela forma de 
apuração do piso federal de despesas com ações e serviços públicos de saúde (ASPS), 
congelado em valor equivalente a 15% da receita corrente líquida (RCL) de 2017 
para o período 2018-2036 (Vieira e Benevides, 2016).

As questões relativas às aplicações em saúde – como, de modo geral, as questões 
ligadas ao orçamento da seguridade social, que financia a saúde, a previdência 
e a assistência social – estão conectadas ao contexto mais amplo e conflitivo da 
alocação dos recursos do fundo público (Behring, 2010; Salvador, 2010).5 De 
maneira simplificada, pode-se dizer que esse contexto envolve duas dimensões 
importantes. A primeira diz respeito ao financiamento de políticas que se inscrevem 
entre os gastos obrigatórios do Estado ou de programas que pertencem à agenda 
de prioridades políticas de governo. A segunda concerne à gestão financeira dos 
recursos, pautada a partir da política macroeconômica. 

1. Especialista em políticas públicas e gestão governamental na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea. 
E-mail: <fabiola.vieira@ipea.gov.br>.
2. Especialista em saúde pública. Foi técnico de planejamento e pesquisa do Ipea. E-mail: <sergiofpiola@gmail.com>.
3. Especialista em políticas públicas e gestão governamental na Disoc/Ipea. E-mail: <rodrigo.benevides@ipea.gov.br>.
4. As despesas do governo são divididas em primárias e financeiras. As despesas primárias são gastos com as políticas 
públicas; com a oferta de benefícios, bens e serviços aos cidadãos. Já as despesas financeiras são gastos que “criam 
um direito ou extinguem uma obrigação, ambas de natureza financeira”; por exemplo, o pagamento de juros e a 
amortização de dívidas. Disponível em: <https://goo.gl/5a2nTr>. Acesso em: 18 maio 2018.
5. Cretella Junior (1993, p. 3718, apud Conti, 2001, p. 77) conceitua fundo público como “reserva, em dinheiro, ou o 
patrimônio líquido, constituído de dinheiro, bens ou ações, afetado pelo Estado a determinado fim”.
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Analisando o papel do fundo público e os impasses do financiamento do 
SUS, Mendes (2014) destaca a constante tensão entre o princípio constitucional de 
universalidade do acesso a serviços de saúde e as exigências da política de superavit 
primário, que tem na contenção de gasto sua expressão máxima. Esse conflito, 
segundo o autor, tem, no período recente, se manifestado nas disputas em torno 
de dispositivos legais que repercutem direta ou indiretamente sobre a gestão de 
recursos para a saúde. A criação da Desvinculação das Receitas da União (DRU) 
e da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF), depois 
extinta, e a aprovação da Emenda Constitucional no 29/2000, que vinculou receitas 
à saúde, seriam exemplos disso. O regime de austeridade fiscal instituído pela EC 
no 95/2016 (Brasil, 2016a) representaria outro passo dessa série. Nesse caso, dado 
que a regra do teto de gasto atinge apenas despesas com as políticas públicas, 
pode-se dizer que, em relação especificamente à saúde, ela põe em risco a garantia 
do direito universal à saúde no Brasil, ao limitar a possibilidade de a sociedade 
apropriar-se de futuros ganhos de arrecadação e aumentar o conflito em torno da 
priorização de diferentes políticas sociais.

Ademais, questões envolvendo a execução orçamentário-financeira da União, 
anteriores à aprovação da EC no 95/2016 (Brasil, 2016a), mas agravadas pelo 
congelamento das suas despesas primárias, podem também impactar o volume de 
recursos públicos alocados ao SUS. Isso faz com que a aplicação mínima efetiva 
em saúde se torne apenas uma imagem-objetivo, e não uma obrigação cumprida 
à risca pelos governos. 

Nesse sentido, os objetivos principais desta nota técnica são: i) problematizar 
a questão da apuração da aplicação mínima em ASPS da União sob a vigência do 
NRF; e ii) analisar os possíveis impactos da não aplicação da regra introduzida 
por ele à apuração do piso federal para a saúde, especialmente no que concerne à 
inscrição de despesas como restos a pagar (RPs) e à compensação dos RPs cancelados.

Esta nota técnica complementa a discussão apresentada no capítulo Saúde 
do boletim Políticas Sociais: acompanhamento e análise no 25, sobre os efeitos da 
vigência da EC no 95/2016 (Brasil, 2016a) para o financiamento do SUS, sendo 
parte integrante da publicação. Para tanto, detalha nas seções que seguem a regra 
utilizada para apuração da aplicação mínima federal com ASPS antes da aprovação 
da EC no 95/2016 e as mudanças definidas por essa emenda constitucional, com 
a introdução do NRF; por fim, apresenta os entendimentos a respeito do estágio 
da despesa aplicável à apuração do piso federal com o NRF e analisa suas conse-
quências para o financiamento do SUS. Aspectos metodológicos relacionados aos 
valores apresentados são explicitados à parte no apêndice A, e os dados obtidos 
que apoiam a discussão e as conclusões deste estudo são apresentados em detalhes 
nos apêndices B a E.
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2  CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO MÍNIMA FEDERAL COM ASPS 
ANTES DA EC NO 95/2016: ESTÁGIO DE EMPENHO E OS RESTOS A PAGAR

A Lei Complementar (LC) no 141, de 13 de janeiro de 2012, regulamenta, entre 
outras questões, quais despesas podem ser consideradas ASPS e os valores mínimos 
que devem ser aplicados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos 
municípios no financiamento dessas despesas (Brasil, 2012a). Como diretrizes 
gerais, estabelece, no art. 2o, que as despesas com ASPS são aquelas “destinadas 
às ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, igualitário e gratuito”, 
que “estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos planos de 
saúde de cada ente da Federação” e que “sejam de responsabilidade específica do 
setor da saúde, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas 
que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre 
as condições de saúde da população” (Brasil, 2012a, art. 2o).6

No tocante à questão que interessa ao tema desta nota técnica, a LC  
no 141/2012 define em seu art. 24 que, para cálculo do piso federal com ASPS, as 
despesas consideradas serão: “I - as despesas liquidadas e pagas no exercício; II - as 
despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em restos a pagar até o limite das 
disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no fundo de saúde” 
(Brasil, 2012a).

Na prática, o que esses incisos estabelecem é que o estágio de empenho das 
despesas deve ser utilizado na apuração da aplicação mínima com ASPS, que é a 
fase da despesa que vigeu a partir de 2000, tendo sido definida pela EC no 29/2000. 
Adicionalmente, a LC no 141/2012 (Brasil, 2012a) explicita que a inscrição de 
despesas em restos a pagar está limitada às disponibilidades de caixa, para que 
estas sejam consideradas despesas com ASPS – ou seja, se não houver recursos 
financeiros para honrar o pagamento dos RPs, as despesas apenas empenhadas 
ao final do exercício não podem ser contabilizadas para fins de apuração do gasto 
mínimo com saúde.

A apuração do piso com ASPS pelo estágio de empenho das despesas esteve 
associada ao longo desses anos, no governo federal, a um grande volume de 
inscrição de despesas como restos a pagar, os quais foram em parte cancelados e 
não compensados imediatamente em exercícios subsequentes, podendo resultar, na 
prática, em aplicação efetiva inferior ao mínimo constitucional nos anos de emissão 
dos empenhos (Vieira e Piola, 2016a). Este não é um problema recente. Ainda 
em 2010, o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública na 
7a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, requerendo que o governo federal 

6. Antes da LC no 141/2012 (Brasil, 2012a), a Portaria GM/MS no 2.047, de 5 de novembro de 2002 (Brasil, 2002), 
e a Resolução no 322 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), de 8 de maio de 2003 (Brasil, 2003) regulamentavam, 
em caráter complementar, o disposto na Emenda Constitucional no 29/2000 quanto à aplicação mínima dos entes da 
Federação em ASPS. Validou-se na LC no 141/2012 o que já estava previsto nestas duas normas.
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aplicasse em ASPS um excedente de R$ 2,6 bilhões como compensação por restos 
a pagar cancelados, que foram contabilizados para o alcance do piso federal em 
anos anteriores (MPF, 2010). O Juízo da 7a Vara considerou a ação improcedente 
em decisão proferida no começo de 2013, e o MPF recorreu da sentença ao 
Tribunal Regional Federal (TRF) da Primeira Região, em 8 de abril de 2013. A 
tese do MPF, em linhas gerais, é de que não basta empenhar os recursos para que 
eles se transformem em ASPS, que são ações e serviços essenciais para garantia do 
direito, fundamental e imprescritível, à saúde. Se os empenhos são cancelados, 
logo não se transformaram em ações e serviços de saúde e, portanto, não podem 
ser contabilizados como aplicação efetiva na área, devendo ser compensados.7 A 
ação permanece há mais de cinco anos tramitando naquele tribunal.

A LC no 141/2012 (Brasil, 2012a) buscou corrigir o problema da falta de 
regulamentação clara sobre o assunto, determinando a compensação dos valores 
relativos a restos a pagar cancelados que impliquem aplicação inferior ao piso do 
ano em que houve o empenho da despesa (art. 24).8 Contudo, divergências de 
interpretação surgiram na aplicação do disposto na LC. A equipe econômica do 
governo entende que a reposição é obrigatória apenas para os RPs cancelados de 
empenhos de 2012 em diante, enquanto o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
defende que a LC não definiu prazo, e, portanto, a partir do exercício 2012, se os 
RPs são reinscritos, independentemente do ano do empenho, e depois cancelados, 
devem ser compensados (Brasil, 2016b).9 O entendimento dos técnicos do Tribunal 
de Contas da União (TCU) está alinhado ao do CNS, a respeito da compensação 
dos RPs cancelados de empenhos de anos anteriores ao da publicação da referida 
LC (TCU, 2018, p. 32). 

O tema dos restos a pagar é particularmente importante para o financiamento 
do SUS, tanto porque seu cancelamento pode resultar em aplicação efetiva inferior 
ao mínimo, quanto pelo seu volume e sua longevidade. Em 2018, ainda foram 

7. Os autores tiveram acesso ao recurso assinado pelo procurador da República Peterson de Paula Pereira. Não se 
identificou como publicada a íntegra do documento. 
8. Técnicos do TCU entendem que, mesmo antes da LC no 141/2012 (Brasil, 2012a), a Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRF (LC no 101/2000) já determinava a compensação de RPs de despesas com ASPS que comprometessem a aplicação 
mínima por determinado ente da Federação. Ver TCU (2018).
9. A participação da comunidade é uma das diretrizes do SUS e está prevista no art. 198 da Constituição Federal de 
1988 (CF/1988). Sua regulamentação foi dada pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que cria duas instâncias 
de participação da população no sistema: os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Os conselhos têm caráter 
permanente e deliberativo, sendo formados por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários, e atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros, em cada município e estado, no Distrito Federal e em âmbito nacional.
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reinscritos RPs de empenhos de 2003,10 e o saldo acumulado de empenhos desde 
aquele ano era de R$ 20,3 bilhões, em 1o de janeiro de 2018.11 O contingenciamento 
do pagamento de despesas do Ministério da Saúde (MS) por meio de decretos 
de execução orçamentária e financeira explicam em grande parte este montante 
que se arrasta ao longo dos anos (Vieira e Piola, 2016b). Como os restos a pagar 
são sucessivamente postergados, os saldos se mantêm elevados e os valores não 
são atualizados monetariamente, tem-se alertado para o risco de eles tornarem o 
orçamento público “uma peça de ficção” (Aquino e Azevedo, 2017). Ademais, além 
das questões já apontadas, considerando que o controle do volume de pagamento 
de despesas fica sob a responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
chama-se atenção para o grande poder conferido à STN quanto ao cumprimento 
de obrigação constitucional por parte do Estado, no que se refere à aplicação 
mínima em ASPS, bem como para a ocorrência de “precatorização”12 do piso de 
custeio da saúde (Pinto, 2017). 

3 A EC NO 95/2016, O NRF E A APLICAÇÃO MÍNIMA EM ASPS

A aprovação da EC no 95/2016 (Brasil, 2016a), em dezembro de 2016, produziu 
mudança significativa na gestão fiscal da União, com a introdução do NRF, que 
consiste no estabelecimento de teto para as despesas primárias da União (teto de 
gasto), com vigência de 2017 a 2036.13 Como regra geral, para a apuração do 
teto, as despesas passam a ser contabilizadas pelo regime de caixa (pagamento); 
ou seja, correspondem ao somatório das despesas pagas e dos restos a pagar pagos 
no exercício. Para definição do teto de 2017, o somatório das despesas primárias 
pagas – incluindo os RPs pagos – de 2016 foi corrigido em 7,2%, e, a partir de 
2018, o teto de gasto consiste no valor do ano anterior corrigido monetariamente 
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos doze meses 
terminados em junho do ano anterior (Brasil, 2016a).

As aplicações mínimas em ASPS e em manutenção e desenvolvimento do 
ensino (MDE) também estão congeladas nos mesmos termos de atualização mone-
tária das despesas primárias, com a diferença de que esta regra de congelamento 

10. Neste estudo, serão analisados dados de despesas com ASPS do período 2002-2017, disponíveis no Siga Brasil. 
Embora este sistema de informação disponibilize dados a partir de 2001, a qualidade dos dados relativos a esse primeiro 
ano constitui impeditivo para sua inclusão na análise. A respeito da elevada inscrição de despesas em restos a pagar e 
de seu posterior cancelamento, é provável que esta prática seja anterior a esse período. Ela ganha mais relevância para 
a saúde a partir de 2000, com a aprovação da Emenda Constitucional no 29/2000, que define regras para a aplicação 
mínima de recursos pelos entes da Federação. Nesse contexto, vale destacar o esforço de transparência do Estado no 
tocante aos orçamentos públicos, tendo por exemplos o desenvolvimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde (Siops) pelo Ministério da Saúde e do Siga Brasil pelo Senado Federal. 
11. Dados obtidos do Siga Brasil.
12. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo 
Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de 
valores devidos após condenação judicial definitiva”. Disponível em: <https://goo.gl/HooLKS>. Acesso em: 15 maio 2018.
13. O teto é individualizado para o Poder Executivo, órgãos do Poder Judiciário, o Ministério Público da União (MPU), 
o Conselho Nacional do Ministério Público e a Defensoria Pública da União.
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teve início a partir de 2018. No caso da saúde, para 2017, a aplicação mínima em 
ASPS devia corresponder a 15% da RCL daquele exercício14 e, de 2018 a 2036, 
ao valor correspondente a esses 15%, que será corrigido anualmente pelo IPCA 
a partir de 2018.

A RCL de 2017 foi de R$ 727,3 bilhões; portanto, a aplicação mínima em 
ASPS deve ser de cerca de R$ 109,1 bilhões. Mas qual estágio de despesa deve ser 
utilizado para apuração deste valor? Considerando a vigência do NRF, instituído 
por uma emenda constitucional, parece razoável que o regime de caixa seja utilizado 
também para cálculo do piso da saúde. Contudo, o Demonstrativo das Despesas com 
Ações e Serviços Públicos de Saúde do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
(RREO) da União revela que este não é o entendimento do governo federal, 
conforme extrato a seguir (tabela 1) do relatório publicado por meio do Sistema 
de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops).

TABELA 1
Extrato do RREO da União: demonstrativo das despesas com ASPS (2017)

Aplicações em 
ações e servi-

ços públicos de 
saúde

Despesas  
empenhadas até 
o bimestral/2017 

(R$) (h)

Despesas liquidadas 
até o bimestral/2017 

(R$) (i) 

Porcentagem 
mínima a ser 
aplicada em 
ASPS (%) (j) 

Valor mínimo em 
relação à RCL a ser 

aplicado em ASPS (k) = 
(IIIb x j/100) (R$)

Valor referente à  
diferença entre o valor 
executado e o limite 

mínimo constitucional 
((h ou i) - k) (R$)

114.700.610.389,86 101.067.247.298,50 15,00 109.088.148.595,33 5.612.461.794,53 

Fonte: Siops/MS.

Esse demonstrativo também pode ser consultado no Diário Oficial da União 
(DOU), seção 1, p. 41 e 42, de 30 de janeiro de 2018, cuja elaboração e publicação 
é de responsabilidade dos ministérios do Planejamento e da Fazenda. O documento 
revela que o entendimento destas equipes do governo federal, a respeito do estágio 
de despesa a ser utilizado por esta esfera de governo, segue sendo o de empenho, 
uma vez que endossaram a declaração de que a União aplicou R$ 114,7 bilhões em 
ASPS, com um adicional de R$ 5,6 bilhões em relação à aplicação mínima de 2017.

4  DIFERENTES ENTENDIMENTOS SOBRE O ESTÁGIO DA DESPESA APLICÁVEL 
À APURAÇÃO DO PISO FEDERAL APÓS A EC NO 95/2016 E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS

A prevalecer o entendimento por parte da equipe econômica do governo de que a 
apuração da aplicação mínima em ASPS se dá pelo estágio de empenho das despesas, 
ainda que as despesas primárias da União estejam sujeitas ao NRF, o aumento do 
volume de despesas inscritas em RPs ganha novo incentivo, podendo permanecer 
em patamares elevados, por duas razões, expostas a seguir.

14. A partir de uma estimativa inicial de receita, ajustada ao longo do ano orçamentário.
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Primeiro, porque se o cumprimento da aplicação mínima permanecer sendo 
medido com base nas despesas empenhadas, quanto menos despesas com ASPS 
forem pagas, mais limite do teto de gasto é liberado para pagamento de outras 
despesas primárias, auxiliando no cumprimento das metas fiscais. Nesse caso, 
o governo cumpriria o requisito constitucional quanto ao piso da saúde, ainda 
que, na prática, parte das despesas não resulte na oferta de bens e serviços para 
a população, dado o grande volume de despesas inscritas como restos a pagar 
passíveis de cancelamento. 

Segundo, porque o acompanhamento da reposição dos RPs cancelados 
é complexo e não se tem observado incisiva atuação institucional dos órgãos 
competentes, com o objetivo de garantir a compensação dos cancelamentos de 
restos a pagar que impactam a aplicação mínima em ASPS pela União. Em recente 
decisão, o TCU, por meio do Acórdão no 1.048/2018-TCU-Plenário (Processo 
TC 011.936/2017-7), concluiu que são improcedentes as alegações do MPF de 
que a União descumpriu a necessária compensação no exercício de 2016 de restos 
a pagar não processados cancelados em 2015 (TCU, 2018). 

Os ministros desconsideraram que a comprovação da compensação dos 
restos a pagar cancelados deve ocorrer por meio de despesas registradas em moda-
lidades de aplicação específicas, conforme estabelece a LC no 141/2012 (Brasil, 
2012a), a Portaria Interministerial no 163 da STN (Brasil, 2001) e da Secretaria de 
Orçamento Fedeal (SOF), de 4 de maio de 2001,15 e os manuais de contabilidade 
aplicada ao setor público (MCASP) de cada exercício desde a aprovação da LC  
no 141/2012,16 bem como que essa compensação deve ocorrer no exercício seguinte 
ao do cancelamento, nos termos do art. 24 desta LC. O TCU concluiu que não 
houve qualquer irregularidade por parte da União quanto à reposição dos RPs 
de despesas com ASPS cancelados. Esta conclusão se fundamenta na tese de 
que, se a União aplicou valor acima do mínimo em ASPS no exercício de 2016, 
independentemente da modalidade de aplicação na qual a despesa foi registrada, 
esse valor pode ser considerado na compensação do montante correspondente de 
RPs cancelados em exercícios anteriores.

15. A Portaria Interministerial STN/SOF no 163/2001 (Brasil, 2001) foi alterada pela Portaria Conjunta STN/SOF no 1, 
de 16 de julho de 2012 (Brasil, 2012b), com o objetivo de incluir novas modalidades de aplicação, para possibilitar o 
acompanhamento da aplicação dos recursos, nos termos da LC no 141/2012 (Brasil, 2012a). As seguintes modalidades 
são utilizadas para o acompanhamento da compensação de RPs cancelados: i) 35 - transferências fundo a fundo 
aos estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da LC no 141/2012; ii) 
45 - transferências fundo a fundo aos municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da LC 
no 141/2012; iii) 73 - transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que 
tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da LC no 141/2012; iv) 75 - transferências a instituições multigovernamentais à conta 
de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da LC no 141/2012; e vi) 95 - aplicação direta à conta de recursos 
de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da LC no 141/2012. 
16. Os manuais podem ser consultados em sítio eletrônico da STN. Disponível em: <https://goo.gl/vMy675>.  Acesso 
em: 23 maio 2018.
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Essa interpretação mais flexível do TCU a respeito do tema também fica 
explícita no relatório e nos pareceres prévios sobre as contas do governo da República 
do exercício de 2016 (TCU, 2017, p. 205-212). A falta de compensação pela 
União dos RPs cancelados de despesas com ASPS foi tratada pelo TCU como 
“falha de natureza formal”. Com base em informações prestadas pela STN e pela 
SOF (TCU, 2017, p. 208-209), o TCU pondera e conclui que:

Acrescente-se, ainda, que a partir de um juízo de ponderação, em que são considerados 
os comportamentos estatais e de condutas individuais também sob filtros como 
os da razoabilidade e da proporcionalidade, é plausível que parte do excedente de  
R$ 10,9 bilhões verificado no exercício de 2016 seja considerada a título de 
compensação dos saldos negativos verificados nos exercícios anteriores, ainda que 
a execução orçamentária não tenha se processado nas modalidades de aplicação 
específicas, o que caracteriza falha de natureza formal.

Por fim, que, nos pareceres prévios proferidos a partir de 2012 sobre as contas do 
presidente da República, o tribunal tem considerado falha formal a falta de execução 
da compensação dos restos a pagar cancelados, reputando-se compensado, todavia, no 
caso de haver excedente suficiente em relação ao mínimo aplicado no referido exercício.

Diante disso, não há elementos, sob a ótica material, para configurar irregularidade 
à luz do que dispõe o art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 141/2012. 
Esclarecidos os questionamentos levantados na Representação TC 011.936/2017-7 
a respeito da metodologia de cálculo do mínimo de saúde a ser adotada em 2016 e 
da compensação das disponibilidades de caixa decorrentes de cancelamentos de restos 
a pagar não processados, passa-se à análise dos valores aplicados em ações e serviços 
públicos de saúde no exercício em comento (TCU, 2017, p. 212).

A julgar pelos documentos inseridos pelo TCU no relatório do Processo TC 
011.936/2017-7 e atribuídos à STN e à SOF (TCU, 2018, p. 8-9), pode-se dizer 
que o tribunal e a equipe econômica do governo federal compartilham a tese de 
que não é preciso registrar necessariamente nas modalidades específicas as despesas 
com ASPS, a fim de demonstrar a compensação de RPs cancelados que afetaram 
a aplicação mínima de anos anteriores. Assume-se que aplicações superiores ao 
mínimo, registradas em qualquer modalidade, podem ser usadas na compensação, 
contrariando regulamentação estabelecida por estas próprias secretarias, a ser 
cumprida por todos os entes da Federação quanto à execução dessas despesas,17 
além da LC no 141/2012 (Brasil, 2012a), que estabelece em seu art. 24:

Art. 24. Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a que se refere esta lei complementar, 
serão consideradas: 

17. Portaria Interministerial STN/SOF no 163, de 4 de maio de 2001 (Brasil, 2001), e os manuais de contabilidade 
aplicada ao setor público.
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(...)

§ 1o A disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar, considerados para fins 
do mínimo na forma do inciso II do caput e posteriormente cancelados ou prescritos, 
deverá ser, necessariamente, aplicada em ações e serviços públicos de saúde. 

§ 2o Na hipótese prevista no § 1o, a disponibilidade deverá ser efetivamente aplicada em 
ações e serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou 
da prescrição dos respectivos restos a pagar, mediante dotação específica para essa finalidade, 
sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício correspondente (Brasil, 
2012a, grifo nosso). 

Interessante notar que o relatório técnico do TCU, que subsidiou a decisão 
dos ministros do órgão (Acórdão 1.048/2018-TCU-Plenário),18 explicita seu 
entendimento e os fundamentos legais da compensação dos RPs cancelados que 
impactam a aplicação mínima em ASPS, tanto na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) quanto na LC no 141/2012 (Brasil, 2012a), conforme segue:

189. Assim sendo, reafirma-se o seguinte entendimento: i) para os restos a pagar não 
processados inscritos de 2000 a 2010, cancelados até 31/12/2011, considerados para 
fins de mínimo constitucional de saúde, o fundamento para eventual compensação 
reside no art. 8o, parágrafo único, da LRF; ii) para os restos a pagar não processados 
inscritos em qualquer exercício e cancelados a partir de 2012, sob a vigência do art. 
24, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 141/2012, se considerados para fins de 
mínimo constitucional de saúde, devem ser compensados nos termos e prazo fixados 
no dispositivo em referência. No caso de restos a pagar processados computados para 
o mínimo constitucional, inscritos e eventualmente cancelados a qualquer tempo, 
ainda que não haja previsão expressa no art. 24 da Lei Complementar no 141/2012, 
deve haver a devida compensação, seja com amparo no art. 8o, parágrafo único, da 
LRF, seja por analogia à regra prevista no § 1o daquele dispositivo (TCU, 2018, p. 32).

Contudo, esse relatório técnico, ao final, anui com a tese prevalente no Acórdão  
no 1.048/2018 (item 236 do relatório), ainda que tenha feito um alerta (item 237), 
aparentemente em sentido contrário, conforme se vê a seguir (TCU, 2018, p. 37): 

236. Apesar de serem identificados saldos deficitários da ordem de R$ 1,2 bilhão em 
relação à compensação das disponibilidades decorrentes do cancelamento de restos 
a pagar não processados, inscritos e computados nos mínimos de 2011 a 2014, os 
saldos dos excedentes líquidos em relação aos mínimos dos exercícios de 2015 e 
2016 totalizaram R$ 12,4 bilhões em 31/12/2016. Este último valor é suficiente 
para compensar a diferença de exercícios anteriores, ainda que a execução não tenha 
observado a formalidade prevista na legislação vigente, no sentido de executar as 
despesas adicionais de compensação em modalidades de aplicação especificamente 
instituídas para esta finalidade. 

18. Juntado ao Processo TC 011.936/2017-7.
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237. Impende observar, contudo, que esse entendimento não autoriza a União se 
valer dos expressivos saldos excedentes referentes aos exercícios de 2009, 2015 e 2016 
para reduzir o mínimo de saúde de exercícios futuros ou compensar o cancelamento/
prescrição de restos a pagar de exercícios que sobrevierem à decisão que vier a ser 
proferida nestes autos, fato que enseja a expedição de alerta, tendo em vista o risco de 
eventual descumprimento das regras previstos na Lei Complementar no 141/2012.

O entendimento do TCU causa estranheza, porque parece distanciado da 
motivação dos legisladores quando da proposição e aprovação da referida LC.  
Os resultados da possível consolidação desta interpretação são: i) prejuízo à trans-
parência e ao controle social das compensações de restos a pagar que implicam 
aplicação efetiva inferior à aplicação mínima em ASPS; ii) validação do procedimento 
adotado pela União em desacordo com o disposto no art. 24 da LC no 141/2012 
(Brasil, 2012a), pelo menos no âmbito do controle externo da administração pública 
federal; e iii) manutenção da sistemática de rolagem do pagamento dos RPs e do 
cancelamento de RPs de despesas com ASPS, sem a devida compensação, o que 
leva a aplicações efetivas inferiores aos valores empenhados a cada ano.

Outra questão importante é que, ao considerar que empenhos superiores ao 
mínimo podem compensar cancelamentos de RPs feitos em qualquer exercício, 
se reforça a lógica de tratar o piso em ASPS como teto, pois aplicações adicionais 
em qualquer ano poderão ser utilizadas para reduzir o saldo negativo de aplicações 
em outros anos. A dinâmica de transformar o piso de aplicação federal em teto de 
aplicação já foi discutida por Piola et al. (2013), no que se refere ao empenho de 
despesas em valor muito próximo ao da aplicação mínima, e é estimulada por esta 
lógica em que deficit de aplicação podem ser compensados por eventual aplicação 
adicional em qualquer exercício.

O superavit do valor empenhado em relação à aplicação mínima no exercício 
2016 é um ponto fora da curva, e se deve à mudança da regra de cálculo da 
aplicação mínima (da EC no 29/2000 para a da EC no 86/2015) e à queda da 
arrecadação decorrente da crise econômica. A aplicação mínima prevista no início 
de 2016 era de R$ 105,2 bilhões, 12,3% superior à apurada ao final do ano, de 
R$ 93,7 bilhões, enquanto o valor empenhado de despesas com ASPS foi de  
R$ 106,2 bilhões – R$ 12,5 bilhões acima do piso, mas apenas R$ 1 bilhão a mais 
que o previsto no início do ano –,19 sendo que em 2015 haviam sido empenhadas 

19. A previsão da RCL para 2016 que consta do demonstrativo referente ao 1o quadrimestre de 2016 é de R$ 797,2 
bilhões – disponível em: <https://goo.gl/YYWRuQ> –, valor que garantiria um piso mínimo para ASPS de R$ 105,2 
bilhões (13,2% da RCL de 2016), 4,7% superior ao valor empenhado em 2015. A queda da arrecadação ao longo do 
ano, entretanto, gerou uma RCL de R$ 709,9 bilhões ao final do ano, 10,9% inferior à previsão inicial, reduzindo a 
aplicação mínima para R$ 93,7 bilhões, valor R$ 11,5 bilhões inferior ao aplicado em 2015.
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despesas com ASPS no valor de R$ 100,1 bilhões, com aplicação mínima de R$ 
99,7 bilhões (apêndice B).20 

O próprio ministro da Saúde reconheceu, em agosto de 2016, que havia 
deficit de cerca de R$ 3,5 bilhões no orçamento federal para o SUS21, e, portanto, 
a despesa empenhada do órgão naquele exercício não poderia ser drasticamente 
reduzida para se aproximar do patamar da aplicação mínima do ano, do contrário 
seriam grandes os prejuízos à manutenção de parte dos serviços de saúde naquele 
momento. Em termos reais, entre 2014 e 2016, o gasto com ASPS do MS sofreu 
redução de 2,1% (Ipea, 2018). Portanto, o empenho de R$ 12,5 bilhões para além 
do mínimo em 2016 não pode ser interpretado como “folga orçamentária” para 
financiar serviços e bens menos essenciais ou adicionais. O valor foi fundamental 
para manter o nível de oferta em relação ao ano anterior, e, assim, não se pode 
tratá-lo como um excedente a ser utilizado para compensar valores cancelados de 
restos a pagar de exercícios anteriores. 

Dessa forma, se as despesas com ASPS da União permanecerem sendo apuradas 
pelo estágio de empenho, pode-se continuar tendo aplicações efetivas inferiores 
aos valores empenhados a cada ano. 

Quanto ao cancelamento de restos a pagar processados (RPP) – ou seja, 
oriundos de empenhos que já tinham sido liquidados, o que significa, em teoria, 
que a administração pública tinha reconhecido a prestação do serviço ou a entrega 
do bem por um terceiro –, verificou-se que a maioria dos cancelamentos registrados 
no período 2003-2017 não envolvia despesas reconhecidas pela União perante um 
terceiro (pessoa física ou jurídica). A tabela 2 apresenta a estimativa de despesas 
registradas em elementos de despesas envolvendo terceiros, demonstrando que 
a mediana de sua participação no total de RPPs cancelados ficou abaixo de 4%, 
com média de 8% no período. Os credores prejudicados pelo cancelamento dos 
empenhos inscritos como RPPs têm direito a requerer da União o reconhecimento 
dessas dívidas, que podem ser empenhadas, liquidadas e pagas como despesas de 
exercícios anteriores (DEAs). Essas despesas serão contabilizadas e não deduzidas 
no cálculo da aplicação mínima em ASPS, no exercício em que são empenhadas.

  

20. O apêndice B explicita a regra de cálculo vigente para a apuração da aplicação mínima da União com ASPS, assim 
como apresenta o valor empenhado em cada exercício.
21. Ver matéria publicada em 24 de agosto de 2016: Ministério da Saúde deve R$ 3,5 bilhões (Ministério..., 2016). 
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TABELA 2        
Estimativa de despesas canceladas envolvendo contratos com terceiros, inscritas 
como restos a pagar processados: exercícios financeiros (2003-2017)

Exercício 
financeiro

∑ RPPs processados cancelados 
(R$ milhões) (A)

∑ Despesas canceladas envol-
vendo contratos com terceiros 

(R$ milhões) (B)1

Participação das despesas canceladas 
envolvendo contratos com terceiros 
no total de RPPs (C) = (B)/(A) (%)

2003 120 2 1,4

2004 31 12 37,1

2005 63 15 24,4

2006 94 7 7,7

2007 126 12 9,8

2008 265 5 1,9

2009 207 8 4,0

2010 117 6 4,8

2011 895 14 1,5

2012 520 7 1,3

2013 475 13 2,7

2014 278 6 2,2

2015 182 6 3,4

2016 82 14 17,6

2017 161 8 4,8

Fonte: Siga Brasil.
Elaboração dos autores.
Nota: 1  Soma dos RPPs cancelados de despesas registradas nos seguintes elementos de despesas: 30 - material de consumo; 

32 - material de distribuição gratuita; 34 - outras despesas decorrentes de contratos de terceirização; 35 - serviços de 
consultoria; 36 - outros serviços de terceiros: pessoa física; 37 - locação de mão de obra; 38 - arrendamento mercantil; 
39 - outros serviços de terceiros: pessoa jurídica; 51 - obras e instalações; 52 - equipamentos e material permanente; 
e 61 - aquisição de imóveis.

A apresentação desses dados é importante para demonstrar que a maior 
parcela das despesas canceladas de RPPs não envolvia serviços prestados ou bens 
entregues à União – ou seja, não tinha sido utilizada para produzir ASPS e, portanto, 
ainda não tinha beneficiado a população. Estava relacionada, em grande medida, 
a auxílios e contribuições22 da União a estados e municípios, a pagamento de 
tributos ou de encargos com pessoal, que ao final não se realizaram. E, no tocante 
aos cancelamentos das despesas envolvendo terceiros, caso a dívida tenha que ser 

22. Os elementos de despesa foram definidos na Portaria SOF/STN no 163/2001 (Brasil, 2001). Os conceitos de auxílios 
e contribuições são: 41 - contribuições: despesas orçamentárias às quais não correspondam contraprestação direta em 
bens e serviços e não sejam reembolsáveis pelo recebedor, inclusive as destinadas a atender a despesas de manutenção 
de outras entidades de direito público ou privado, observado o disposto na legislação vigente; e 42 - auxílios: despesas 
orçamentárias destinadas a atender a despesas de investimentos ou inversões financeiras de outras esferas de governo 
ou de entidades privadas sem fins lucrativos, observado, respectivamente, o disposto nos arts. 25 e 26 da LC no 101/2000.
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reconhecida futuramente e empenhada como DEA, estará incluída na aplicação 
em ASPS do exercício em que for registrada. 

Para o cálculo da aplicação efetiva em ASPS de determinado exercício, 
é preciso considerar que, no primeiro caso (RPPs cancelados não envolvendo 
terceiros), o serviço ou bem não se concretizou, e, na segunda situação (RPPs 
cancelados envolvendo terceiros que requerem posteriormente o pagamento 
da dívida pela União), admitindo-se que de fato a liquidação já ocorreu, esta 
despesa deve ser excluída para evitar dupla contagem, preferencialmente do ano 
em que for registrada como DEA. Contudo, como não é simples identificar 
nas despesas de exercícios anteriores a parcela que se refere a RPPs cancelados 
para poder deduzi-la do exercício atual de empenho, é preferível desconsiderar 
a totalidade desses RPPs cancelados, no ano do empenho original.23 Assim, 
tanto os restos a pagar não processados (RPNPs) quanto os restos a pagar 
processados cancelados foram deduzidos do valor empenhado no exercício de 
origem dos empenhos.

As tabelas 3, 4 e 5 evidenciam os montantes de despesas canceladas (RPNPs 
e RPPs) e de despesas compensadas em dois períodos distintos: i) na tabela 3, 
são apresentados os cancelamentos de RPs de empenhos de 2002 a 2010, nos 
exercícios financeiros de 2003 a 2011, e o saldo final da compensação no período, 
assumindo-se que a aplicação adicional em um exercício compensaria o deficit de 
outros – o detalhamento do acompanhamento resumido nesta tabela consta no 
apêndice C. As compensações dos cancelamentos de RPs desse período estão sendo 
tratadas desta forma, ainda que bastante controversa, porque, apesar da previsão 
legal no parágrafo único do art. 8o da LRF, até 2012, não havia regulamentação 
sobre como essa compensação deveria ocorrer; e ii) as tabelas 4 e 5 apresentam os 
cancelamentos de RPs e as compensações efetuadas nos exercícios financeiros de 
2012 a 2017 – o detalhamento do acompanhamento resumido destas tabelas consta 
no apêndice D. Nesta análise, são aplicados os dispositivos da LC no 141/2012 
(Brasil, 2012a), da Portaria STN/SOF no 163/2001 (Brasil, 2001), e dos manuais 
de contabilidade aplicada ao setor público – ou seja, os cancelamentos de despesas 
com ASPS que afetem a aplicação mínima de determinado exercício devem ser 
compensados, independentemente do ano do empenho; devem ser efetivamente 
aplicados (pagos) no exercício subsequente ao do cancelamento; e registrados em 
modalidades de aplicação específicas (35, 45, 73, 75 e 95). Além disso, os deficit 

23. O MS, por meio do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento, se manifestou no 
sentido de que “as Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) deverão entrar no cômputo da aplicação mínima em ASPS no 
exercício em que foram efetivamente empenhadas, desde que não tenham sido consideradas em exercícios anteriores” 
(Brasil, 2015). Como neste estudo os RPPs cancelados foram deduzidos dos exercícios originais de seus empenhos, a 
execução de parte da despesa como DEA nos exercícios seguintes não gera dupla contagem do valor correspondente 
de despesas com ASPS em exercícios distintos.
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de aplicação no ano do empenho também devem ser compensados no exercício 
subsequente, devendo estas despesas ser registradas nas modalidades de aplicação 
36, 46, 74, 76 e 96.24

TABELA 3       
Deficit ou superavit, em 31 de dezembro de 2011, das aplicações em ASPS da 
União de 2002 a 2010, após dedução dos restos a pagar cancelados de empenhos 
desse período nos exercícios financeiros de 2003 a 2011 (compensação prevista no 
parágrafo único do art. 8o da LC no 101/2000 – LRF)
(Em R$ milhões correntes)

Ano do empenho
Aplicação 

mínima (A)
Valor empe-
nhado (B)

Saldo inicial de 
aplicação (C) = 

(B) - (A)

∑ RPs cancela-
dos (D)1

Saldo final de 
aplicação em 

31/12/2011 (E) 
= (C) - (D)

2002 24.380 24.568 187 501 -313 

2003 27.587 27.012 -575 182 -757 

2004 31.893 32.505 612 671 -59 

2005 36.900 36.292 -608 544 -1.152 

2006 40.472 40.521 49 718 -669 

2007 44.026 44.052 26 866 -840 

2008 48.285 48.428 143 760 -618 

2009 54.680 58.017 3.337 746 2.590 

2010 60.952 61.656 704 365 339 

Saldo geral em 31/12/2011 -1.479 

Fonte: Siga Brasil.
Elaboração dos autores.
Nota: 1  Por exemplo, para empenhos de 2002, inclui cancelamentos ocorridos nos exercícios de 2003 a 2006; para empenhos 

de 2003, inclui cancelamentos ocorridos nos exercícios de 2004 a 2011; para empenhos de 2004, inclui cancelamentos 
ocorridos nos exercícios de 2005 a 2011; e assim sucessivamente. O apêndice C apresenta detalhes a respeito do 
cancelamento dos restos a pagar apresentados nesta tabela, abrindo os dados por restos a pagar não processados e 
restos a pagar processados, nos exercícios financeiros de 2003 a 2011.

 A tabela 3 demonstra que o saldo inicial de aplicação das despesas empe-
nhadas em 2002 foi de R$ 187 milhões – acima do piso –, mas que o cancelamento 
posterior dos RPs até 31 de dezembro de 2011 totalizou R$ 501 milhões, implicando 
um saldo final de aplicação inferior ao mínimo em R$ 313 milhões naquela data. 
Já para as despesas empenhadas em 2010, o saldo final de aplicação em 31 de 

24. O art. 25 da LC no 141/2012 (Brasil, 2012a) estabelece que: “Eventual diferença que implique o não atendimento, em 
determinado exercício, dos recursos mínimos previstos nesta lei complementar deverá, observado o disposto no inciso II 
do parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal, ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da 
apuração da diferença, sem prejuízo do montante mínimo do exercício de referência e das sanções cabíveis” (Brasil, 2012a). 
Para demonstrar tal aplicação adicional, foram criadas as seguintes modalidades de aplicação pela Portaria Interministerial 
STN/SOF no 163/2001 (Brasil, 2001), que foi alterada pela Portaria Conjunta STN/SOF no 1, de 16 de julho de 2012 (Brasil, 
2012b): 36 - transferências fundo a fundo aos estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da 
LC no 141/2012; 46 - transferências fundo a fundo aos municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC no 
141/2012; 74 - transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 
da LC no 141/2012; 76 - transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da 
LC no 141/2012; e 96 - aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC no 141/2012. 
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dezembro de 2011 era positivo em R$ 339 milhões, dado que o cancelamento de 
RPs (R$ 365 milhões) foi inferior ao saldo de aplicação no ano (R$ 704 milhões). 

Nota-se, na tabela 3, que, dos nove exercícios do período, os cancelamentos 
de RPs ampliaram o deficit de aplicação mínima em dois deles (2003 e 2005) e 
comprometeram esta aplicação em mais cinco exercícios (2002, 2004, 2006, 2007 
e 2008); ou seja, a aplicação efetiva acabou sendo menor que a aplicação mínima 
em sete de nove exercícios. Mesmo contando com a controversa compensação 
dos deficit pelos superavit de aplicação (em 2009 e 2010), o saldo do período, sem 
correção monetária, ainda foi negativo em quase R$ 1,5 bilhão.

A tabela 4 mostra o retrato da execução orçamentária de 2012 a 2017. Nela, se 
verifica que houve mais cancelamentos de RPs de empenhos do período 2003-2010. 
Esta tabela apresenta um exercício que contempla a seguinte situação: uma vez que 
a regulamentação da forma de comprovação da compensação dos RPs cancelados 
só passa a viger a partir de 2012, com a LC no 141/2012 (Brasil, 2012a), deixou-se 
de computar, como se pode ver nas colunas mais à esquerda, o saldo negativo de 
aplicação em 31 de dezembro de 2011 de empenhos de 2002 a 2010. Como não havia 
regulamentação clara a respeito desta compensação até aquela data, a tabela 4 ignora 
o deficit identificado, partindo do pressuposto de que qualquer novo cancelamento 
de RPs de empenhos de 2003 a 2010 já compromete a aplicação mínima daqueles 
exercícios e que, portanto, os valores correspondentes devem ser compensados.25 
Com esses novos cancelamentos, a aplicação final resulta inferior à aplicação mínima 
em doze (2003 a 2014) dos quinze exercícios analisados. O exercício de 2016 é um 
ponto fora da curva, como já comentado, e 2017 é o primeiro ano de vigência da 
EC no 95/2016 (Brasil, 2016a), com a controvérsia a respeito do estágio de despesa 
a ser utilizado, objeto de análise nesta nota técnica.

TABELA 4
Deficit ou superavit de aplicação em ASPS da União de 2003 a 2017, após dedução 
dos restos a pagar cancelados nos exercícios de 2012 a 2017 (compensação prevista 
no art. 24 da LC no 141/2012)
(Em R$ milhões correntes)

Ano do 
empenho

Aplicação mínima 
(A)

Valor empenhado 
(B)

Saldo inicial de 
aplicação (C) = 

(B) - (A)

∑ RPs cancelados 
nos exercícios de 
2012 a 2017 (D)

Saldo final de aplica-
ção em 31/12/2017 

(E) = (C) - (D)

2003 -   -   -   21 -21 

2004 -   -   -   62 -62 

2005 -   -   -   92 -92 

25. Na tabela 3, pode-se verificar que a soma dos deficit de aplicação nos exercícios de 2002 a 2008 foi de R$ 4,4 bilhões 
e a soma do superavit de aplicação em 2009 e 2010 foi de 2,9 bilhões. Ou seja, se utilizarmos o superavit de 2009 a 
2010 para compensar o deficit de 2002 a 2008, no final ainda resta saldo negativo de R$ 1,5 bilhão. Arbitrariamente, 
se dividirmos este saldo negativo pelos nove anos do período, teríamos em cada ano um deficit de aplicação de  
R$ 167 milhões. Por isso, assumiu-se no apêndice D e nas tabelas 4 e 5 que, a partir de 2012, novos cancelamentos 
de RPs de empenhos de 2003 a 2010 devem ser compensados.

(Continua)
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Ano do 
empenho

Aplicação mínima 
(A)

Valor empenhado 
(B)

Saldo inicial de 
aplicação (C) = 

(B) - (A)

∑ RPs cancelados 
nos exercícios de 
2012 a 2017 (D)

Saldo final de aplica-
ção em 31/12/2017 

(E) = (C) - (D)

2006 -   -   -   112 -112 

2007 -   -   -   552 -552 

2008 -   -   -   343 -343 

2009 -   -   -   713 -713 

2010 -   -   -   644 -644 

2011 71.755 71.986 231 954 -723 

2012 79.106 79.720 615 857 -243 

2013 84.512 83.053 -1.458 537 -1.995 

2014 93.225 91.899 -1.326 626 -1.952 

2015 99.732 100.055 323 255 68 

2016 93.711 106.236 12.525 230 12.295 

2017 109.088 114.701 5.612 -   5.612 

Fonte: Siga Brasil. 
Elaboração dos autores.
Obs: 1.  O apêndice D apresenta detalhes a respeito do cancelamento dos restos a pagar apresentados nesta tabela, abrindo 

os dados por restos a pagar não processados e restos a pagar processados, nos exercícios financeiros de 2012 a 2017.
2.  Assume-se nesta tabela que os RPs cancelados até 31 de dezembro de 2011 de empenhos de 2003 a 2010, que afetaram 

a aplicação mínima de exercícios até aquela data, foram compensados pela aplicação adicional em ASPS em outros 
exercícios daquele período, conforme a tabela 3, ainda que em 31 de dezembro de 2011 tenha restado saldo negativo 
de quase R$ 1,5 bilhão.  Admite-se, assim, que qualquer novo cancelamento de RPs de empenhos de 2003 a 2010 
nos exercícios financeiros de 2012 a 2017 já está comprometendo a aplicação mínima de cada ano daquele período 
(2003 a 2010) e precisa ser compensado, conforme regramento dado pelo art. 24 da LC no 141/2012 (Brasil, 2012a).

3. A compensação do deficit de aplicação no ano do empenho está prevista no art. 25 da LC no 141/2012 (Brasil, 2012a). 

Ainda na tabela 4, observa-se, por exemplo, que, para as despesas empenhadas 
em 2013, o saldo inicial de aplicação foi negativo em R$ 1,46 bilhão, restando, em 
31 de dezembro de 2017, saldo final negativo de aproximadamente R$ 2 bilhões, 
devido ao cancelamento de RPs de empenhos de 2013 nos exercícios de 2014 a 
2017, totalizando R$ 537 milhões de RPs cancelados nesse período. Ou seja, no 
ano de empenho 2013, as despesas foram empenhadas em montante inferior ao 
da aplicação mínima, e os cancelamentos dos RPs inscritos nos anos seguintes 
ampliaram o deficit de aplicação. A questão agora é saber se os RPs cancelados foram 
compensados, conforme determina a LC no 141/2012 (Brasil, 2012a), algo difícil 
de mensurar por ano de empenho, pois em um exercício financeiro são cancelados 
RPs de diversos anos de empenho e a compensação se dá de forma global – isto é, 
sem que haja controle de quais empenhos cancelados estão sendo compensados. 
Tampouco há determinação legal para que se demonstre a compensação por ano 
de empenho. A exigência é para que a soma dos valores cancelados que afetem 
aplicações mínimas seja compensada no exercício subsequente ao do cancelamento. 
A tabela 5 apresenta o retrato da compensação desses cancelamentos em 31 de 
dezembro de 2017.

(Continuação)
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TABELA 5
Saldo da compensação de RPs cancelados de despesas com ASPS da União  
(de empenhos de 2003 a 2016) e da compensação da aplicação inferior ao piso  
(em 2013 e 2014) nos exercícios financeiros de 2012 a 2017 (compensações 
previstas nos arts. 24 e 25, respectivamente, da LC no 141/2012)

Exercício 
financeiro

Valor a ser compensado 
no exercício financeiro (A) 

(R$ milhões correntes)1

Valor compensado 
(despesa paga) (B)       

(R$ milhões correntes)

Saldo da compensação 
(C) = (B) - (A)              

(R$ milhões correntes)

Saldo da compensação 
(C) (R$ milhões de 2017)2

2012 - - - - 

2013 1.015 - -1.015 -1.324 

2014 931 345 -586 -719 

2015 2.166 375 -1.791 -2.015 

2016 2.087 248 -1.840 -1.903 

2017 650 556 -94 -94 

Total -6.054 

Fonte: Siga Brasil. 
Elaboração dos autores.
Notas: 1  Em cada ano, trata-se da soma dos RPs cancelados no exercício anterior, cujos cancelamentos afetam a aplicação 

mínima em ASPS nos anos de empenho correspondentes aos desses RPs. A compensação desses RPs cancelados 
deve ser registrada, por meio da execução de despesas nas modalidades de aplicação 35, 45, 73, 75 e 95. 
Inclui também deficit de aplicação no ano do empenho de 2013 e 2014. A compensação deste deficit deveria 
ocorrer por meio da execução adicional de despesas no próximo exercício, sendo esta execução registrada nas 
modalidades de aplicação 36, 46, 74, 76 e 96. No período 2012-2017, nenhuma despesa foi registrada nestas 
modalidades de aplicação.

2  Há uma grande limitação na correção monetária apresentada nesta tabela. O saldo em milhões de reais de 2017 
contempla o cancelamento de RPs de diversos exercícios financeiros. A dificuldade metodológica é que não se consegue 
dizer a que RPs cancelados (de que anos) se referem a parcela compensada pela União para cálculo do que resta a 
pagar por ano de empenho. Assim, o valor corrigido aqui está sendo tratado como o referente ao exercício financeiro, 
e, por isso, ele é menor do que o valor real. Contudo, é melhor corrigir parte da perda inflacionária do que não corrigir 
nenhuma perda.

Obs.: Ver detalhamento dos cancelamentos de restos a pagar por ano de empenho no apêndice D.

De forma resumida, a tabela 5 demonstra o montante de RPs cancelados 
que exige compensação – incluindo a aplicação inferior ao mínimo nos exercícios 
de 2013 e 2014 –, o valor compensado e o saldo final deste processo nos termos 
da LC no 141/2012 (Brasil, 2012a). Por exemplo, os RPs de despesas com ASPS 
cancelados que somaram aproximadamente R$ 1 bilhão em 2012 deveriam ser 
compensados no exercício subsequente (2013), mas não foram. Em 2015, deveriam 
ter sido pagos quase R$ 2,2 bilhões, mas só foram compensados R$ 375 milhões, 
restando a pagar aproximadamente R$ 1,8 bilhão. Os valores compensados não 
foram suficientes para cobrir o deficit do exercício anterior em todos os anos, 
restando ao final do período 2012-2017 um deficit de aplicação pela União de 
R$ 6,1 bilhões em valores de 2017,26 relativos a empenhos de 2003 a 2016.

26. Há uma grande limitação na correção monetária realizada para chegar a esse valor. A dificuldade metodológica é 
que não se consegue dizer a que RPs cancelados (de que anos) se refere a parcela compensada pela União para cálculo 
do que resta a pagar por ano de empenho. Assim, o valor corrigido aqui está sendo tratado como o referente ao total 
não compensado de diferentes anos de empenho no exercício financeiro, e, por isso, ele é menor que o valor real se 
fosse considerada a parcela não compensada de cada ano de empenho. Contudo, é melhor corrigir parte da perda 
inflacionária do que não corrigir nenhuma perda.
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Dessa forma, prevalecendo o entendimento de que as despesas com ASPS 
devem ser apuradas pelos empenhos, a tendência é de aumento dos já elevados 
valores inscritos como RPs, com toda a complexidade de acompanhamento da 
execução das despesas apresentada nesta nota técnica.

Contudo, considerando a vigência da EC no 95/2016 (Brasil, 2016a), outra 
interpretação, que parece ser a mais coerente, é que o NRF, instituído por meio 
desta emenda constitucional, altera todo o regime de apuração de despesas da União 
e, assim, a aplicação mínima com ASPS, antes disciplinada em lei complementar, 
portanto em norma infraconstitucional, também deverá ser apurada, com base 
nas despesas pagas do exercício e nos RPs pagos no exercício. Com base nesse 
entendimento, a tabela 6 apresenta a situação da aplicação da União em 2017, caso 
a regra instituída pelo NRF para o cálculo do teto de gasto com despesas primárias 
também seja aplicada à apuração do piso federal em ASPS.

TABELA 6 
Aplicação da União em ASPS, segundo o regime instituído pela EC no 95/2016 (2017)
(Em R$ milhões)

Variáveis Valores 

Aplicação mínima = 15% da RCL de 2017 (A) 109.088 

Despesa empenhada (B) 114.701 

Despesa liquidada (C) 101.067 

Despesa paga (do exercício) (D) 100.579 

Restos a pagar pagos (no exercício) (E) 6.016 

Aplicação realizada (F) = (D) + (E) 106.595 

Saldo (G) = (F) - (A) -2.493 

Fontes: Siga Brasil e STN.

Sob essa interpretação, a União teria descumprido a aplicação mínima em 
ASPS em 2017, pois haveria um deficit de aplicação de quase R$ 2,5 bilhões 
naquele ano – ou seja, a soma das despesas pagas e dos restos a pagar pagos  
(R$ 106,6 bilhões) seria inferior à aplicação mínima do exercício (R$ 109,1 bilhões).

O desempenho em termos de execução financeira foi pior em 2017 em relação 
ao ano anterior. A participação das despesas pagas sobre as despesas empenhadas 
passou de 92,9%, em 2016, para 87,7%, em 2017. Em termos reais, houve redução 
do pagamento de despesas no valor de R$ 1,5 bilhão, o que corresponde a uma 
queda de 1,5% no montante pago em 2017 no que concerne a 2016.27

27. Esse valor se refere às despesas com ASPS pagas, exceto as executadas nas modalidades de aplicação 35, 45, 73, 
75 e 95, que dizem respeito à compensação de restos a pagar cancelados em outros exercícios. 
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A tabela 7 apresenta a comparação entre os valores empenhados e pagos pela 
União com ASPS, incluindo os RPs. Verifica-se que, para a maioria dos anos, o 
montante pago foi inferior ao empenhado. 

TABELA 7
Comparação entre a despesa da União com ASPS, empenhada e paga – incluindo os 
restos a pagar (2002-2017)

Ano do 
empenho

Despesa 
empenhada (A) 

(R$ milhões)

Despesa paga 
+ RPs pagos 

(B) = (C) + (D) 
(R$ milhões)

Despesa paga               
(C)

(R$ milhões)

RPs pagos                  
(D)

(R$ milhões)

Despesa paga 
+ RPs pagos 
(% do valor 

empenhado) (E) 
= (B) / (A) 

Diferença entre a 
despesa empenhada e 
a despesa paga + RP 
pagos (F) = (A) - (B) 

(R$ milhões)

2002 24.568 24.517 22.793   1.725 99,8 50 

2003 27.012 26.320 25.022   1.298 97,4 692 

2004 32.505 31.308 29.670   1.638 96,3 1.197 

2005 36.292 34.994 32.999   1.995 96,4 1.298 

2006 40.521 38.457 36.163   2.294 94,9 2.064 

2007 44.052 41.957 38.449   3.509 95,2 2.095 

2008 48.428 45.981 42.738   3.243 94,9 2.447 

2009 58.017 53.556 49.433   4.122 92,3 4.461 

2010 61.656 61.705 55.278   6.427 100,1 -49 

2011 71.986 68.705 63.575   5.130 95,4 3.281 

2012 79.720 77.638 71.191   6.448 97,4 2.082 

2013 83.053 82.244 75.411   6.833 99,0 809 

2014 91.899 92.028 84.764   7.264 100,1 -129 

2015 100.055 98.118 92.205   5.914 98,1 1.936 

2016 106.236 106.741 98.684   8.057 100,5 -506 

2017 114.701 106.595 100.579   6.016 92,9 8.106 

Fonte: Siga Brasil.
Elaboração dos autores.

 
O gráfico 1 ilustra a variação percentual da despesa empenhada, da despesa 

empenhada deduzida dos RPs cancelados e da despesa paga, incluídos os RPs pagos, 
em relação à aplicação mínima, no período 2002-2017. 
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GRÁFICO 1
Diferenças entre a despesa com ASPS empenhada, empenhada com dedução dos 
RPs cancelados e paga com adição dos RPs pagos, em relação à aplicação mínima 
da União (2002-2017)
(Em %)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dif. empenhada e mínima 0,8 -2,1 1,9 -1,6 0,1 0,1 0,3 6,1 1,2 0,3 0,8 -1,7 -1,4 0,3 13,4 5,1

Dif. empenhada (-RPs cancelados) e mínima -1,3 -2,8 -0,4 -3,4 -1,9 -3,2 -2,0 3,4 -0,5 -1,0 -0,3 -2,4 -2,1 0,1 13,1 5,1

Dif. paga (+RPs pagos) e mínima 0,6 -4,6 -1,8 -5,2 -5,0 -4,7 -4,8 -2,1 1,2 -4,3 -1,9 -2,7 -1,3 -1,6 13,9 -2,3
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Fonte: Siga Brasil.
Elaboração dos autores.

No gráfico 1, não são levados em consideração os valores compensados de 
RPs cancelados nos exercícios de 2013 em diante.28 O objetivo aqui é deixar mais 
evidentes alguns aspectos da alocação de recursos em saúde pela União, tratados 
nesta nota técnica.

1) O empenho de despesas em valor muito próximo ao da aplicação mínima, 
prática que foi chamada por Piola et al. (2013) de transformação do piso 
da saúde em teto de aplicação.

2) O impacto negativo do cancelamento dos RPs de despesas com ASPS 
sobre o valor empenhado de despesas, fazendo com que a aplicação efetiva 
seja menor que a aplicação mínima para a maioria dos anos analisados.

3) O pagamento de despesas com ASPS em volume inferior ao valor 
empenhado e à aplicação mínima para a maioria dos exercícios, o que 
também explica o volume elevado de despesas inscritas como RPs, assim 
como a longevidade desses restos a pagar.

4) O fato de que o valor empenhado de despesas com ASPS em 2016, em 
relação à aplicação mínima, constitui um ponto fora da curva, em razão 

28. Importante lembrar que eles não foram suficientes para compensar todo o valor necessário em cada exercício financeiro.
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da mudança da regra de aplicação mínima dada pela EC no 29/2000 para 
a da EC no 86/2015 e da queda da arrecadação no exercício. Isso fez com 
que a aplicação mínima em 2016 em relação a 2015 tivesse redução de 
R$ 6 bilhões em valores correntes (R$ 14,7 bilhões, em valores de 2016).

5) A controvérsia envolvendo o regime de apuração aplicável ao cumprimento 
da aplicação mínima em 2017. Se for mantido o entendimento de que a 
apuração se dá pelo estágio de empenho, a União aplicou valor corresponde 
a 5,1% a mais que a aplicação mínima; mas se o NRF também for aplicável 
à apuração do piso com ASPS, o deficit de aplicação seria de 2,3%.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações produzidas e apresentadas nesta nota técnica constituem evidências 
de que a apuração da aplicação mínima da União em ASPS pelo estágio de empenho 
das despesas tem sido desvantajosa para a população, no tocante à oferta concreta 
de bens e serviços de saúde. Ainda mais considerando que os dados analisados se 
referem apenas à União e que as questões identificadas devem se reproduzir em 
todos os entes da Federação. 

A prática de tratar o piso da saúde como teto de aplicação e o elevado volume 
de inscrição de despesas como restos a pagar produzem consequências importantes. 
Como, no ano do empenho, a diferença entre a aplicação mínima e a despesa empe-
nhada é pequena – havendo deficit de aplicação em alguns anos –, os cancelamentos 
de RPs que venham a ocorrer nos exercícios seguintes facilmente comprometem os 
pisos de aplicação. Isso significa que a oferta de bens e serviços que não aconteceu 
no ano da apuração tem sua execução postergada para os próximos anos. 

Dessa forma, a União cumpre a obrigação constitucional de gasto mínimo com 
saúde em determinado ano, com base na promessa de executar as despesas inscritas 
como restos a pagar nos exercícios seguintes. Contudo, como foi demonstrado neste 
estudo, parte dessas despesas não é revertida em ações e serviços públicos de saúde 
porque os RPs são cancelados e não compensados, resultando em aplicação efetiva 
inferior à aplicação mínima nos anos aos quais pertencem esses RPs cancelados.

O valor não pago da despesa primária inscrito em restos a pagar no final de 
dezembro a cada ano contribui para a ampliação do superavit primário do governo. 
Do ponto de vista fiscal, o não pagamento é interpretado como um esforço de 
poupança, configurando uma espécie de poupança não financeira (Fernandes, 2004). 
Este mecanismo é apontado como uma forma artificial de aumento do superavit 
primário (Augustinho, Oliveira e Lima, 2013; Almeida, 2011). Dessa forma, na 
perspectiva de reforçar o saldo entre receitas e despesas, a inscrição de parte das 
despesas empenhadas como RPs tem-se mostrado um expediente contábil usual.
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A limitação do gasto com saúde ocorre pelo empenho de valores muito próximos 
à aplicação mínima conjugada a grande volume de inscrição de despesas como 
RPs, passíveis de cancelamento e não compensação. Além disso, a vinculação do 
gasto com saúde às receitas, no caso de estados e municípios, e ao crescimento do 
produto interno bruto (PIB), no caso da União, que foi responsável pela ampliação 
dos recursos alocados ao setor, ajudando a reduzir o grau de subfinanciamento do 
SUS (Piola et al., 2013), sempre sofreu muitas críticas (Mendes, 2008).29 Para a 
União, ela foi alterada em 2015, a fim de que também se desse em relação às receitas; 
contudo, por fim, foi eliminada com a aprovação da EC no 95/2016 (Brasil, 2016a).

De um lado, ela é considerada importante para garantir um mínimo de 
recursos para áreas consideradas prioritárias pela sociedade (Salvador, 2012; Oliveira 
e Ferreira, 2017). De outro lado, é tratada como mecanismo de engessamento 
da execução orçamentário-financeira do Estado. A despeito de sua importância e 
das reiteradas manifestações populares sobre a necessidade de se melhorar a saúde 
pública no Brasil, a desvinculação à receita implementada com a EC no 95/2016  
(Brasil, 2016a) e o congelamento da aplicação mínima em saúde revelam a primazia 
do ajuste fiscal sobre as políticas sociais. Ademais, explicitam quem ganha e quem 
perde na disputa pelos recursos públicos. 

No tocante à reposição dos RPs cancelados, a tese de que eventuais superavit 
de aplicação em um exercício podem compensar deficit de outros tampouco reduz 
potenciais prejuízos. Nesta lógica, podem ocorrer deficit em alguns anos seguidos 
que seriam compensados em um único exercício de maior aplicação. Esta despesa 
também é apurada, mais uma vez, com base no estágio de empenho e pode ser 
novamente postergada como restos a pagar, que podem ser cancelados mais adiante. 
Logo, cria-se um efeito protelatório no pagamento dessas despesas.

Também há limitações no uso do estágio de liquidação das despesas. Nos anos 
2000, a União adotou um procedimento que foi chamado de liquidação forçada, 
em que, ao final do exercício, todas as despesas empenhadas eram consideradas 
liquidadas no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), mesmo que 
parte delas não estivesse liquidada de fato (Gobetti, 2006). Essa prática foi identificada 
em relação às despesas com ASPS no período 2002-2011 (Vieira e Piola, 2016a). 
Além disso, a análise do cancelamento de restos a pagar processados por elementos 
de despesa, feita nesta nota técnica, mostra que a maior parte desse cancelamento 
se refere a despesas que estavam liquidadas – já que os RPs eram processados –, 
relacionadas a recursos a serem transferidos a estados e municípios ou a despesas 
que seriam utilizadas pela União para cumprir obrigações suas, como pagamento 
de tributos ou de encargos da folha de pessoal; algo que na prática não ocorreu, 

29. Ver, também, Torres (2012) e Martello (2015). 
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mesmo no período recente. Portanto, despesas continuam sendo liquidadas muito 
antes de seu pagamento, que pode também não acontecer.

Logo, o estágio de pagamento parece ser o mais adequado pela concretude 
que dá à efetivação das despesas, pela facilidade do seu acompanhamento e pela 
transparência, ainda que cerca de 65% das despesas da União sejam transferidas 
para execução por estados e municípios. Nesse caso, como estamos sob a vigência 
do NRF e este regime é constitucional, parece lógico que o NRF também seja 
adotado para apuração da aplicação mínima com ASPS pela União. Mas há que 
se ter o cuidado de garantir que os R$ 14,9 bilhões em valores de 2017 sejam 
saldados com recursos outros, não comprometendo a aplicação mínima do exercício 
vigente. Este valor se refere: 

• aos RPs inscritos em 2018, de empenhos de 2003 a 2015, que, se cancelados, 
impactam a aplicação mínima desses exercícios (R$ 5,8 bilhões); 

• aos RPs cancelados desde 2012, que comprometem pisos de aplicação do 
período 2003-2014, incluindo o deficit de aplicação de 2013 e 2014, os 
quais também precisam ser compensados (R$ 6,7 bilhões); e 

• ao possível deficit de aplicação de R$ 2,5 bilhões em 2017 – apurado pelo 
regime de pagamento, se este for considerado aplicável sob a vigência 
do NRF. 

Tal medida é necessária para não inviabilizar a oferta atual de serviços pelo 
SUS, mesmo que os RPs pagos também sejam contabilizados neste regime. O 
detalhamento desses valores está disponível no apêndice E. 

Depois de saldado esse passivo de RPs, seria razoável manter a dinâmica de 
RPs pagos sendo contabilizados para o piso de ASPS de cada exercício. Os RPs são 
relevantes na execução de despesas com investimentos e na execução de despesas 
ao final do exercício, que podem ser empenhadas, mas pagas posteriormente. Na 
prática, reconhece-se que, no momento atual de estrangulamento das despesas 
primárias pelo teto de gasto, esta possibilidade de aplicação adicional de algo 
em torno de R$ 14,9 bilhões em valores de 2017 se torna difícil. Contudo, 
segundo estimativas feitas pela Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao 
Senado Federal, em 2018, ainda há margem fiscal de R$ 108,1 bilhões –30 ou seja,  
“a diferença entre o teto de gastos e as despesas obrigatórias e incomprimíveis da 
União” (IFI, 2017, p. 1) ainda permitiria pagar essas despesas sem ter que sacrificar 
recursos de outras áreas. 

30. Estimativas atualizadas para a margem fiscal da União estão disponíveis em: <https://goo.gl/ohokFp>. O dado 
citado refere-se à atualização feita em maio de 2018.
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Ao final, com ou sem a EC no 95/2016 (Brasil, 2016a), o estágio de paga-
mento das despesas parece ser o mais apropriado para evitar todos os problemas 
identificados e analisados neste trabalho. Esse estudo demonstrou a inadequação 
da manutenção desta dinâmica complexa de acompanhamento da execução das 
despesas inscritas como RPs, por ser pouco transparente e por dificultar sobremaneira 
a atuação do controle social da administração pública, no que se refere à fiscalização 
da aplicação mínima em saúde, tanto pela União quanto pelos demais entes da 
Federação; demonstrou também o prejuízo para o SUS causado pela prática de 
cancelamento de RPs de despesas com ASPS, que comprometem pisos de aplicação 
sem compensação nos termos da legislação vigente.

Vale lembrar, conforme destacam Oliveira e Ferreira (2017), que a origem 
do orçamento público é a autorização do povo para alocação dos recursos arre-
cadados do próprio povo e que o desrespeito a esta alocação é um desrespeito ao 
regime democrático.
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APÊNDICE A

NOTAS METODOLÓGICAS

A fonte de dados sobre a execução orçamentário-financeira da União é o Siga 
Brasil, sistema de informação de caráter público mantido pelo Senado Federal. 
Para o universo despesa-execução, referente às leis orçamentárias anuais (LOAs) 
do período 2002-2017 do órgão orçamentário Ministério da Saúde (MS),31 foram 
obtidos os valores da execução segundo as seguintes variáveis: identificador de uso; 
unidade orçamentária; função; subfunção; programa; ação; modalidade de aplicação; 
grupo de natureza de despesa; elemento e subelemento de despesa; fonte; e ano do 
empenho. As planilhas resultantes das consultas efetuadas constituíram as bases 
de dados analisadas. A seguir, apresentam-se alguns conceitos sobre os estágios 
das despesas e a respeito dos restos a pagar, assim como breve descrição sobre os 
métodos utilizados na obtenção das informações apresentadas nos apêndices B a 
E, que detalham os números registrados nas tabelas desta nota técnica.

FIGURA A.1
Alguns conceitos utilizando como ilustração a execução de despesas com ações 
e serviços públicos de saúde (ASPS) de 2014, inscritas em restos a pagar pelo 
Ministério da Saúde (2014-2016)  

R$ 92.243.191.171
Empenhada

R$ 85.428.009.242
Liquidada

R$ 85.108.282.921
Paga

2014

R$ 6.816.860.863
Restos a pagar não 

processados inscritos

R$ 319.726.321 
Restos a pagar 

processados inscritos

R$ 235.492.741 
Cancelados

R$ 2.168.885.040 
A pagar

R$ 316.366.076
Pagos

R$ 501.683
Cancelados

R$ 2.858.562 
A pagar

R$ 2.404.377.781
A liquidar

R$ 4.412.483.082
Liquidados

-
Cancelados

R$ 44.805.535 
A pagar

2015 2016

R$ 2.168.885.040 
Restos a pagar não 

processados inscritos 
de exercícios 

anteriores (2014)

R$ 44.805.535 
Restos a pagar 

processados inscritos 
(2014) R$ 2.858.562 

Restos a pagar 
processados inscritos 

de exercícios 
anteriores (2014)

Totalde RPs inscritos 
referentes a 2014: R$  
2.216.549.138 

R$ 4.367.677.547 
Pagos

Fonte: Vieira e Piola (2016).

31. O Siga Brasil disponibiliza dados do orçamento da União a partir de 2001. Decidiu-se não incluir este primeiro ano 
na análise em razão da baixa qualidade dos dados.
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Despesa empenhada: significa que o valor correspondente para honrar a 
despesa foi reservado no orçamento autorizado pelo Poder Legislativo – ou seja, 
na peça orçamentária, que é um instrumento de planejamento e autorizativo das 
despesas. Há reserva do valor necessário para que no futuro a administração realize 
efetivamente a despesa. Trata-se do primeiro estágio da execução orçamentária.

Despesa liquidada: significa que a administração pública reconheceu que 
um terceiro entregou o bem adquirido ou realizou o serviço contratado. No caso 
das transferências de recursos a outras esferas de governo ou a outras instituições, 
implica reconhecimento de que os requisitos necessários para que o repasse aconteça 
foram cumpridos. Trata-se do segundo estágio da execução orçamentária.  

Despesa paga: significa que a ordem de pagamento (ordem bancária) foi 
emitida em favor de um terceiro. Trata-se da execução financeira da despesa.

Restos a pagar (RPs): são despesas que foram empenhadas, mas não pagas até 
o dia 31 de dezembro, e que são inscritas para pagamento em exercício seguinte. 
Dividem-se em não processadas e processadas.

Restos a pagar não processados (RPNPs): são as despesas inscritas que, em 
31 de dezembro do ano anterior, tinham sido apenas empenhadas.

Restos a pagar processados (RPPs): são as despesas inscritas que, em 31 de 
dezembro do ano anterior, já estavam liquidadas.

REFERÊNCIA

VIEIRA, F. S.; PIOLA, S. F. Restos a pagar de despesas com ações e serviços 
públicos de saúde da União: impactos para o financiamento federal do Sistema 
Único de Saúde e para a elaboração das contas de saúde. Brasília: Ipea, 2016. (Texto 
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APÊNDICE B

As regras de aplicação mínima em ASPS pela União foram definidas pelas Emendas 
Constitucionais (ECs) nos 29/2000, 86/2015 e 95/2016 (Brasil, 2016a). Para o 
período 2002-2012, a aplicação mínima em ASPS é adicionalmente regulamentada 
pela Portaria GM/MS no 2.047, de 5 de novembro de 2002 (Brasil, 2002), e pela 
Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) no 322, de 8 de maio de 2003 
(Brasil, 2003). 

De acordo com o inciso I da segunda diretriz dessa resolução: 

I - a expressão “o valor apurado no ano anterior”, previsto no art. 77, II, b, do ADCT, 
é o montante efetivamente empenhado pela União em ações e serviços públicos de 
saúde no ano imediatamente anterior, desde que garantido o mínimo assegurado 
pela Emenda Constitucional, para o ano anterior (Brasil, 2003). 

Assim, se a União deixou de cumprir a aplicação mínima em determinado 
exercício, o valor que servirá de base de cálculo para o próximo ano é o da aplicação 
mínima, e não o valor empenhado.

Para o período de 2013 em diante, a aplicação mínima em ASPS pela União 
deve observar além do disposto pelas EC nos 29/2000, 86/2015 e 95/2016 (Brasil, 
2016a), a regulamentação dada pela Lei Complementar (LC) no 141/2012 (Brasil, 
2012a). Aqui vale lembrar que continua válido, até 2015, o disposto no inciso I 
da Segunda Diretriz da Resolução no 322/2003 do CNS, pois ainda se aplicavam 
as regras da EC no 29/2000.

A variação nominal do produto interno bruto (PIB) e a receita corrente 
líquida (RCL) para cálculo da aplicação mínima de cada ano foram obtidas, 
respectivamente, do Demonstrativo das Despesa com Saúde do Relatório Resumido 
de Execução Orçamentária e do Demonstrativo32 da RCL. Os valores empenhados 
foram consultados nas bases de dados extraídas do Siga Brasil, adotando-se os 
procedimentos descritos por Vieira e Piola (2016, p. 18-20) para obtenção das 
despesas com ASPS, considerando os instrumentos legais e normativos mencionados.

32. Disponíveis no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Disponível em: <https://goo.gl/wdpaGz>.
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TABELA B.1
Cálculo da aplicação mínima em ASPS e valores empenhados pela União (2002-2017)
(Em R$ correntes)

Ano do 
empenho

Regra de aplicação

Variação 
nominal do 

produto interno 
bruto (PIB) con-

siderada (%)

Base de cálculo1

    (R$ correntes)
RCL

(R$ correntes)

Aplicação 
mínima

(R$ correntes)

Valor 
empenhado2

(R$ correntes)

2002

EC no 29/2000 = valor 
empenhado no ano 
anterior acrescido da 
variação nominal do 
PIB e Resolução do 
Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) no 322, 
de 8 de maio de 2003

9,21 22.324.355.335,12 24.380.428.461,48 24.567.726.936,99 

2003 12,29 24.567.726.936,99 27.587.100.577,55 27.012.053.579,62 

2004 15,61 27.587.100.577,55 31.893.446.977,70 32.505.074.531,26 

2005 13,52 32.505.074.531,26 36.899.760.607,89 36.291.911.036,88 

2006 9,68 36.899.760.607,89 40.471.657.434,73 40.520.675.992,55 

2007 8,65 40.520.675.992,55 44.025.714.465,91 44.051.896.820,40 

2008 9,61 44.051.896.820,40 48.285.284.104,84 48.428.024.811,96 

2009 12,91 48.428.024.811,96 54.680.082.815,18 58.016.587.300,69 

2010 5,06 58.016.587.300,69 60.952.226.618,10 61.655.883.257,93 

2011 16,38 61.655.883.257,93 71.755.116.935,58 71.986.348.319,88 

2012 9,89 71.986.348.319,88 79.105.798.168,72 79.720.365.347,57 

2013 6,01 79.720.365.347,57 84.511.559.304,96 83.053.255.548,51 

2014 10,31 84.511.559.304,96 93.224.701.069,30 91.898.530.758,70 

2015 6,98 93.224.701.069,30 99.731.785.203,94 100.054.862.322,50 

2016
EC no 86/2015 = 
13,2% da RCL e LC 
no141/2012

709.929.574.506,58 93.710.703.834,87 106.235.537.171,54 

2017
EC no 95/2016 = 
15% da RCL e LC no 

141/2012
727.254.323.971,32 109.088.148.595,70 114.700.610.389,86 

Fontes:  Secretaria do Tesouro Nacional (STN), para variação nominal do PIB constante no Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária de cada exercício e para a RCL; Siga Brasil, referente aos valores empenhados, adotando-se os procedi-
mentos descritos por Vieira e Piola (2016, p. 18-20) para a obtenção das despesas com ASPS. 

Elaboração dos autores.
Notas: 1  Duas observações: i) a Resolução CNS no 322/2003 estabeleceu no inciso I da segunda diretriz que, para a União, a 

base de cálculo para o período regulamentado pela EC no 29 /2000 é “o montante efetivamente empenhado pela União 
em ações e serviços públicos de saúde no ano imediatamente anterior, desde que garantido o mínimo assegurado pela 
emenda constitucional, para o ano anterior” (Brasil, 2003). Assim, se a União deixou de cumprir a aplicação mínima em 
determinado exercício, o valor que servirá de base de cálculo para o próximo ano é o da aplicação mínima, e não o valor 
empenhado. Por isso, a aplicação mínima do ano anterior foi utilizada como base de cálculo para os exercícios de 2004, 
2006 e 2014, em vez do valor empenhado no ano anterior; e ii) para os exercícios de 2013 em diante, descontam-se 
do valor empenhado as despesas executadas nas modalidades de aplicação 35, 45, 73, 75 e 95.

2  Para 2017, há controvérsia sobre o estágio de apuração da despesa. Se prevalecer a tese de que o Novo Regime Fiscal 
(NRF) também se aplica à apuração das despesas com ASPS, então o valor correspondente às despesas pagas mais 
RPs pagos é de R$ 106.829.663.576,33.
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APÊNDICE C

A aplicação mínima e os valores empenhados por ano (ano do empenho) foram 
obtidos conforme procedimentos descritos no apêndice B. Os restos a pagar não 
processados e processados cancelados foram obtidos das bases extraídas do Siga Brasil.

Neste apêndice, dois saldos são demonstrados: 

1) O saldo de aplicação no início do exercício financeiro, que é calculado 
de duas formas:

• no exercício financeiro subsequente ao do empenho, corresponde 
à diferença entre o valor empenhado e a aplicação mínima no ano 
do empenho; e 

• nos exercícios financeiros seguintes, corresponde ao saldo final de 
aplicação no exercício financeiro anterior, pois são deduzidos do 
saldo inicial do ano anterior os RPs cancelados durante o exercício. 

2) O saldo de aplicação ao final do exercício financeiro corresponde ao saldo 
inicial deduzido dos RPs cancelados durante o exercício. 

Esses procedimentos são necessários para que se demonstrem os cancelamentos 
de RPs que impactam a aplicação mínima de determinado ano. Tomemos o exemplo 
do ano de empenho 2002. No início do exercício financeiro de 2003, o saldo inicial 
de aplicação se refere à diferença entre o valor empenhado em 2002 e a aplicação 
mínima – ou seja, aproximadamente R$ 187,3 milhões (saldo positivo). Ao longo 
do exercício de 2003, foram cancelados cerca de R$ 471,8 milhões, resultando em 
deficit de aplicação de R$ 284,5 milhões ao final desse ano de empenho. Note-se 
que, no exercício financeiro de 2004, o saldo inicial começa negativo em R$ 
284,5 milhões, gerando ao final do exercício o saldo final negativo de R$ 285,2 
milhões, pois foram cancelados mais R$ 770,1 mil em RPs de empenhos de 2002. 
Assim sucessivamente.

A compensação desses RPs está prevista no parágrafo único do art. 8o da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Como não estava regulamentada a forma 
como deveria ser feita, o apêndice C demonstra o saldo acumulado nos exercícios 
financeiros de 2003 a 2011, relativo a empenhos do período 2002-2010 – antes da 
vigência da LC no 141/2012 – , assumindo-se que o saldo de aplicação positivo em 
determinado ano poderia compensar os deficit de aplicação de outros. Os valores 
apresentados na parte inferior da tabela C.1 referem-se ao retrato da situação em 
31 de dezembro de 2011.
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APÊNDICE D

Neste apêndice, evidenciam-se os cancelamentos de RPs e os saldos, nos exercícios 
financeiros de 2012 a 2017, de empenhos do período 2003-2016. Aqui, a com-
pensação dos RPs cancelados está prevista no art. 24 da LC no 141/2012 (Brasil, 
2012a), que estabelece que eles devem ser repostos no exercício seguinte ao do 
cancelamento, que a compensação tem que ser efetiva (despesa paga) e que a execução 
dessas despesas tem que ocorrer em dotações específicas; por isso, foram criadas 
pela STN e pela SOF as modalidades de aplicação 35, 45, 73, 75 e 95. Também 
inclui deficit de aplicação no ano do empenho, que devem ser compensados no 
exercício subsequente, nos termos do art. 25 da LC no 141/2012, com registro 
dessas compensações (despesas) nas modalidades de aplicação 36, 46, 74, 76 e 96.

Valores relativos à execução nas modalidades descritas e dos RPs cancelados 
foram obtidos das bases de dados extraídas do Siga Brasil. Os procedimentos para 
obtenção da aplicação mínima em ASPS de cada ano e do valor empenhado estão 
descritos no apêndice B. Em relação aos RPs cancelados de despesas com ASPS de 
empenhos de 2003 a 2012, procedimentos adicionais para identificá-los precisam 
ser adotados a partir do exercício financeiro de 2013, pois estes RPs, ainda que 
reinscritos desde 2013 e relativos a despesas com ASPS, não receberam o identificador 
de uso 6 (ID6), que, no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) do 
governo federal e, consequentemente, no Siga Brasil, identifica as despesas com 
ASPS. Para mensurá-los, aplicam-se às despesas registradas com os identificadores 
de uso 0 e 1 os procedimentos usados para identificar as despesas com ASPS, 
conforme descrito por Vieira e Piola (2016). 

Para os empenhos de 2003 a 2010, o saldo de aplicação inicial foi considerado 
igual a 0, assumindo-se a hipótese da compensação de cancelamentos e deficit de 
aplicação nos termos do descrito no apêndice C, ainda que tenha restado saldo 
negativo de quase R$ 1,5 bilhão em 31 de dezembro de 2011. Para os empenhos 
de 2011 a 2017, o saldo de aplicação no início do exercício financeiro é obtido 
de duas formas. 

1) No exercício financeiro subsequente ao do empenho, corresponde à 
diferença entre o valor empenhado e a aplicação mínima no ano do 
empenho. 

2) Nos exercícios financeiros seguintes:

• corresponde ao saldo final de aplicação no exercício financeiro 
anterior, se este for positivo – os RPs cancelados são deduzidos do 
saldo inicial para calcular o saldo ao final do exercício; e 
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• se esta diferença for negativa, o saldo não é apresentado, pois a 
exigência da compensação do valor correspondente já é exigível para 
o ano anterior e o valor negativo já foi computado.

A coluna J da tabela D.1 demonstra a soma de todos os saldos negativos por 
ano de empenho, correspondendo ao montante de recursos que impacta negati-
vamente a aplicação mínima dos anos cujos dados foram somados – inclui os RPs 
cancelados e os deficit de aplicação, quando o valor empenhado foi menor que a 
aplicação mínima do exercício.33 Por exemplo, no exercício financeiro de 2013, 
equivale à soma dos saldos finais negativos de empenhos de 2003 a 2011. O saldo 
final de 2012 não foi incluído porque a aplicação mínima daquele ano não tinha 
sido comprometida até aquele momento (31 de dezembro de 2013 – saldo positivo 
de R$ 263,9 milhões). Mas notem que os cancelamentos dos RPs de empenhos 
de 2012 em 2014 e 2015 resultam em deficit de aplicação ao final deste último 
exercício (saldo negativo de R$ 44,6 milhões).

A coluna L (tabela D.1) mostra o saldo de compensação dos cancelamentos 
realizados no ano anterior. Por exemplo, em 2013, haviam sido cancelados RPs 
no montante de R$ 930,9 milhões que deveriam ser compensados em 2014. Mas 
nesse ano apenas foram compensados R$ 344,7 milhões, restando ao final deste 
exercício financeiro deficit de compensação no valor de R$ 586,3 milhões. 

Os valores apresentados no final da tabela D.1 mostram quanto dos cancela-
mentos de RPs impactaram a aplicação mínima nos anos de empenho – incluído o 
deficit de aplicação no ano de empenho 2013 e 2014 –, o valor total compensado 
nos exercícios financeiros de 2012 a 2017, o saldo após compensação e o valor 
total a compensar – considerando os cancelamentos ocorridos durante o exercício 
de 2017, os quais devem ser compensados em 2018. 

33. A compensação de eventual deficit de aplicação está prevista no art. 25 da LC no 141/2012: “Art. 25. Eventual 
diferença que implique o não atendimento, em determinado exercício, dos recursos mínimos previstos nesta lei 
complementar deverá, observado o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal, ser 
acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração da diferença, sem prejuízo do montante 
mínimo do exercício de referência e das sanções cabíveis” (Brasil, 2012a, art. 25).
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APÊNDICE E

Neste apêndice, considerando a vigência do NRF, o montante de RPs inscritos 
em 2018 de despesas com ASPS de exercícios anteriores, os RPs cancelados não 
compensados nos exercícios de 2013 a 2017, os cancelamentos de RPs em 2017 
que precisam ser compensados em 2018 e o deficit de aplicação de 2017 (regime 
de pagamento da despesa), estima-se o valor a ser pago pela União em 2018, para 
além da aplicação mínima deste exercício.

O indexador utilizado para correção monetária dos valores correntes para 
reais de 2017 foi a variação média anual do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), calculado pela razão entre as médias anuais dos números-índice 
mensais (base 100 em dezembro de 1993), divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).34 Destaca-se a limitação na atualização monetária 
do saldo de RPs cancelados que não foram compensados. O valor da coluna valor 
a pagar em 2018 em R$ correntes contempla o cancelamento de RPs de diversos 
exercícios financeiros. A dificuldade metodológica é que não se consegue dizer a 
que RPs cancelados (de que anos) se refere a parcela compensada pela União para 
cálculo do que resta a pagar por ano de empenho. Assim, o valor corrigido aqui 
está sendo tratado como o referente ao total não compensado de diferentes anos 
de empenho no exercício financeiro, e, por isso, ele é menor que o valor real se 
fosse considerada a parcela não compensada de cada ano de empenho. Contudo, 
é melhor corrigir parte da perda inflacionária que não corrigir nenhuma perda.

TABELA E.1
Estimativa do valor adicional à aplicação mínima que deveria ser alocado pela 
União para financiamento de ASPS em 2018

Valor a pagar em 2018 – Estoque de RPs inscritos que se cancelados comprometem aplicações mínimas

Ano do empenho RPs inscritos em 2018
Saldo de aplicação 

em 31/12/2017 
(apêndice D)

Valor a pagar em 2018 
(R$ correntes)

Valor a pagar em 2018 
(R$ de 2017)

2003 3.211.103,80   -   -3.211.103,80 -7.158.960,05 

2004   4.115.861,61   -   -4.115.861,61 -8.608.165,77 

2005   9.068.711,28   -   -9.068.711,28 -17.747.676,53 

2006 17.177.416,54   -   -17.177.416,54 -32.266.699,83 

2007 74.088.381,00   -   -74.088.381,00 -134.280.845,69 

2008 108.218.525,50   -   -108.218.525,50 -185.600.246,75 

2009 362.212.162,67   -   -362.212.162,67 -592.262.203,19 

2010 256.341.570,89   -   -256.341.570,89 -399.043.812,01 

2011 546.457.472,92   -   -546.457.472,92 -797.723.216,00 

34. Os índices mensais foram obtidos no sítio do IBGE, disponível em: <https://goo.gl/2Z2K9x>.

(Continua)
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Valor a pagar em 2018 – Estoque de RPs inscritos que se cancelados comprometem aplicações mínimas

Ano do empenho RPs inscritos em 2018
Saldo de aplicação 

em 31/12/2017 
(apêndice D)

Valor a pagar em 2018 
(R$ correntes)

Valor a pagar em 2018 
(R$ de 2017)

2012
                

773.408.885,75 
  -   -773.408.885,75 -1.071.149.256,78 

2013
                

629.015.041,27 
  -   -629.015.041,27 -820.275.460,95 

2014
                

743.362.863,88 
  -   -743.362.863,88 -911.690.785,16 

2015 777.639.451,77 67.826.663,53 -709.812.788,24 -798.444.984,42 

2016
             

1.919.377.575,76 
           

12.295.315.990,37 
  -     -   

2017  NRF1   -     -     -   

Subtotal -5.776.252.313,12 

Valor a pagar em 2018 – RPs cancelados não compensados

Exercício financeiro2 Valor a pagar em 2018 
(R$ correntes)2

Valor a pagar em 2018 
(R$ de 2017)2

2013 -1.014.929.190,10 -1.323.531.958,09 

2014 -586.279.781,14 -719.037.632,84 

2015 -1.790.974.094,93 -2.014.607.664,17 

2016 -1.839.764.778,61 -1.903.169.941,65 

2017 -93.539.205,70 -93.539.205,70 

2018(3) -602.206.388,02 -602.206.388,02 

Subtotal -6.656.092.790,47 

Valor a pagar em 2018 – deficit de aplicação em 2017 – regra do NRF

Ano do Empenho
Saldo de aplicação 

em 31/12/2017
Valor a pagar em 2018 

(R$ correntes)
Valor a pagar em 2018 

(R$ de 2017)

2017 -2.493.101.564,74 -2.493.101.564,74 -2.493.101.564,74 

Subtotal -2.493.101.564,74 

Total -14.925.446.668,32 

Fontes:  Siga Brasil. Ver também apêndice D e tabela 6.
Elaboração dos autores.
Notas: 1  A hipótese assumida aqui é a de que está valendo o NRF para o exercício de 2017, assim, os RPs inscritos já não 

importam.  O que vale é o montante de despesa paga (do exercício mais RPs pagos no exercício). O deficit de aplicação 
identificado está registrado a seguir.

2  Há uma grande limitação na correção apresentada nesta tabela. O valor da coluna valor a pagar em 2018 (R$ correntes) 
contempla o cancelamento de RPs de diversos exercícios financeiros. A dificuldade metodológica é que não se consegue 
dizer a que RPs cancelados (de que anos) se refere a parcela compensada pela União para cálculo do que resta a pagar 
por ano de empenho. Assim, o valor corrigido aqui está sendo tratado como o referente ao total não compensado de 
diferentes anos de empenho no exercício financeiro, e, por isso, ele é menor que o valor real se fosse considerada a 
parcela não compensada de cada ano de empenho. Contudo, é melhor corrigir parte da perda inflacionária do que 
não corrigir nenhuma perda.

3  O valor a ser compensado em 2018 corresponde ao total de RPs cancelados em 2017 que afetam a aplicação mínima 
em vários exercícios anteriores. Ver apêndice D. 

Obs.: Valores deflacionados pelo IPCA médio.

(Continuação)
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