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CONJUNTURA E POLÍTICAS SOCIAIS 

Passados os dois primeiros anos do governo Lula, torna-se pertinente um esforço de 
compreensão geral acerca das iniciativas até agora tomadas no campo das políticas 
sociais de âmbito federal. Trata-se, portanto, de uma tentativa inicial de aproximação 
aos problemas e às contradições presentes na luta cotidiana pela expansão e pela 
consolidação dos chamados direitos sociais fundamentais. 

Alçado ao poder com apoio expressivo do eleitorado, e tendo também por trás o 
apoio de parcela significativa dos movimentos sociais organizados (partidos políticos, 
sindicatos, organizações não-governamentais etc.), o atual governo tem sido capaz, até 
o momento, de abarcar – embora parcialmente – parte não desprezível de demandas 
sociais historicamente constituídas no país e agora mais bem verbalizadas por meio de 
atores sociais importantes no jogo político. Prova disso é a imensa produção 
legislativa verificada no âmbito das políticas sociais nesses dois primeiros anos de 
governo, da qual são parte integrante tanto a proliferação de espaços institucionais de 
participação – como o são conselhos, fóruns, grupos de trabalho etc. – quanto a 
criação de secretarias especiais e órgãos públicos voltados ao tratamento de questões 
sociais da maior relevância. 

No primeiro caso – multiplicação de espaços de participação social –, vale 
destacar: i) a convocação de conferências nacionais em praticamente todas as áreas 
sociais (i.e., Assistência Social, Saúde, Cidades, Criança e Adolescente, Segurança 
Alimentar, Mulheres e Direitos Humanos);1 ii) a criação de novos colegiados com a 
participação de representantes governamentais e da sociedade civil, dos quais vale 
mencionar: o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselho das Cidades,  
o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, o Conselho Nacional de Políticas 
Culturais, o Conselho Nacional da Juventude, o Fórum Nacional do Trabalho; e 
iii) o debate em torno do Plano Plurianual de governo (PPA 2004-2007) no âmbito 
de 27 fóruns estaduais e no Distrito Federal, que envolveram a participação de mais 
de 2 mil entidades da sociedade civil organizada. 

No segundo caso – estruturação de novas políticas ancoradas em instituições 
oriundas de demandas históricas da sociedade –, vale mencionar, entre outras: i) a 
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem por objetivo 
central a erradicação da fome, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome; ii) a Política de Promoção da Igualdade Racial, que visa 
ao combate ao racismo e às iniqüidades raciais, coordenada pela Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; iii) a Política de Promoção da 
Igualdade de Gênero, impulsionada pela Secretaria Especial de Políticas para as 

                                                 
1. Segundo estimativas do governo federal, mais de um milhão de pessoas participou dos processos de preparação e 
realização dessas conferências. 
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Mulheres; e iv) a Política Nacional para a Juventude, sob a responsabilidade da 
Secretaria Nacional para a Juventude. 

Até o momento, contudo, em que pese toda a complexidade – e mesmo todo o 
esforço governamental – no sentido de institucionalizar canais de participação e de 
alargar o horizonte de ação social do Estado, há limitações evidentes – tanto políticas 
como econômicas – a constranger a capacidade de consolidação das iniciativas até 
então tomadas. Do ponto de vista estritamente econômico, por exemplo – e aqui reside 
uma fonte importante de contradições da política atual –, setores mais à esquerda do 
governo têm encontrado dificuldades imensas em conseguir transpor a primazia das 
políticas fiscal e monetária por quaisquer alternativas que se coloquem em disputa, ainda 
que coerentes e consistentes macroeconomicamente. Este aspecto, além de demonstrar a 
força política de uma orientação bem-definida no campo da gestão da política 
econômica, deve vir a representar, no futuro imediato, condição quase-suficiente para 
minar o potencial inclusivo que adviria da intensa movimentação em curso nas diversas 
áreas sociais. 

É o caso, na área educacional, da proposta de criação do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, que visa não 
somente dar sustentabilidade financeira a esse ciclo da formação escolar, como 
também estender progressivamente a obrigatoriedade do Ensino Fundamental à 
Educação Infantil e ao Ensino Médio. Ainda na área educacional, merece destaque o 
Projeto de Reforma da Educação Superior, que fortalece e amplia a presença do Estado 
neste nível de ensino. No campo da Assistência Social, está em curso a consolidação do 
Sistema Único de Assistência Social e, no Congresso, discute-se Projeto de Emenda 
Constitucional que amplia a cobertura previdenciária. 

Esses exemplos evidenciam que a expansão e a consolidação de direitos sociais 
fundamentais, embora ativas, encontram-se em rota de colisão com o vetor fiscal-
orçamentário que emana com força da área econômica do governo Lula. Além da já 
tradicional prática contábil-orçamentária da Desvinculação de Receitas da União 
(DRU), que transferiu do financiamento da Seguridade Social algo como R$ 27,7 
bilhões em 2004 para a composição do superávit primário do setor público, podem-se 
adicionar ao menos outros dois eventos em curso: as interpretações restritivas que 
vêm sendo dadas à Emenda no 29 da Saúde, responsável pela definição do montante 
de recursos para a área, e as propostas que circulam a respeito da desvinculação do 
valor dos benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo. 

Além dessas restrições de ordem fiscal que atingem áreas cruciais da proteção 
social no Brasil, há problemas sérios de condução política em áreas como Trabalho e 
Renda e Desenvolvimento Rural, que concentram disputas ideológicas não-desprezíveis 
em torno de questões históricas como as de relações e condições trabalhistas e 
fundiárias, razão pela qual a construção de consensos entre os principais atores em cena 
nessas duas áreas tem se tornado bastante difícil. 

No que se refere à questão fundiária, os resultados apresentados estão aquém do 
previsto. No biênio 2003-2004, o número de famílias assentadas foi bastante inferior 
àquele inicialmente prometido. E mais: parte expressiva dos assentamentos refere-se a 
projetos criados antes de 2002. A insuficiência de recursos orçamentários e técnicos, 
bem como a vigência de uma legislação obsoleta e de um quadro fundiário que propicia 
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a emergência de graves conflitos no campo, não permitem vislumbrar um futuro 
alvissareiro para a questão fundiária no país. 

A despeito da retomada do crescimento econômico, com certa recuperação do 
emprego e da renda, a partir de 2004, observa-se, no âmbito do governo federal, um 
movimento em direção a uma reforma trabalhista de teor liberalizante, cujos 
primeiros passos foram dados ao longo dos dois mandatos do governo de Fernando 
Henrique Cardoso.  

A leitura da presente edição indica, por um lado, a inexistência de uma diretriz 
geral capaz de conferir um sentido comum e um ritmo determinado às transformações 
em andamento no âmbito das políticas sociais e, por outro, mostra com abundância de 
exemplos setoriais que a disputa por avanços no campo social manter-se-á acirrada no 
futuro imediato. 

O montante de gastos sociais executado em 2004, por exemplo, foi superior ao 
desempenho de 2003 e, a despeito da base de comparação deprimida, indica ao menos 
alguma capacidade de recuperação no que tange à operacionalização das políticas, dos 
programas e das ações governamentais.2 Por sua vez, quando se desagregam as 
informações relativas ao ambiente político e institucional de cada área social setorial, 
torna-se possível uma compreensão mais acurada acerca das transformações e das 
contradições em curso na conjuntura. 

Na seção que trata da Seguridade Social, destaca-se o avanço em termos da 
inclusão previdenciária, intensificada a partir de meados da década de 1990, graças à 
implementação dos seguintes instrumentos legais: Lei da Previdência Rural (1992), Lei 
Orgânica de Assistência Social – Loas (1995) e Estatuto do Idoso (2004). Nesse 
sentido, apresenta-se neste periódico a evolução dos gastos no triênio 2003-2005, 
desagregados segundo quatro categorias (A, B, C e D),3 por meio das quais se evidencia 
essa ampliação do acesso à Seguridade Social. Além disso, discute-se o novo regime de 
inclusão previdenciária a partir do Projeto de Lei Complementar (PLC) no 210. Por 
fim, analisa-se a atual política de correção dos benefícios previdenciários, atrelada ao 
salário mínimo, e como isso estaria contribuindo para reduzir o contingente 
populacional que se encontra abaixo da linha de indigência. 

A primeira área a ser tratada, que integra a Seguridade, é a Previdência Social, 
cujos dispêndios realizados em 2004 superaram a cifra de R$ 155 bilhões; o 
correspondente a 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro naquele ano. Nessa 
seção, mostra-se que o crescimento da necessidade de financiamento do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), pela União, reduziu-se em relação ao biênio 
precedente. Enquanto a variação no período 2002-2003 foi de 33,6%, entre 2003 e 
2004 o crescimento restringiu-se a 14,1%. No entanto, quando se consideram os 
montantes transferidos pela União em 2003 e 2004, verifica-se que estes responderam 
por cerca de 21% do dispêndio total desse instituto. Outro ponto destacado no 
presente periódico refere-se ao Fator Previdenciário, instituído pela Lei no 9.876/1999, 

                                                 
2. Para mais detalhes acerca da execução orçamentária na área social, ver Anexo Estatístico deste boletim. 
3. Os gastos do tipo A estão relacionados a direitos sociais básicos, exercitados por iniciativa do cidadão, insusceptíveis a 
cortes orçamentários. Os gastos do tipo B também correspondem a direitos sociais constitucionalizados, mas a iniciativa 
desses gastos depende de programas governamentais específicos. Os gastos do tipo C correspondem à iniciativa de governo, 
sem relação com direitos sociais. Os gastos do tipo D são relativos ao sistema de previdência do funcionalismo federal. 
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a qual previa um período de transição de cinco anos para a sua aplicação plena.  
O principal objetivo é o de frear as aposentadorias precoces (às pessoas com menos de 
cinqüenta anos), ao vincular o valor do benefício ao tempo de contribuição e à idade 
do beneficiário. Trata-se ainda da tendência preocupante assumida pela concessão de 
auxílios-doença, a partir de 2002, quando foi registrado crescimento de cerca de 48% 
em relação ao ano anterior. Por fim, são abordados os temas da previdência 
complementar pública e privada. 

A Assistência Social e a Segurança Alimentar foram palco de grandes mudanças 
durante o ano de 2004. A primeira das mudanças refere-se à reformulação 
institucional da área, com a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), o qual representou a unificação dos ministérios de 
Combate à Fome e de Assistência Social em uma única pasta, que passa a assumir 
um conjunto amplo e estratégico de políticas e programas: ele responde pelas 
políticas de segurança alimentar e nutricional, de transferência de renda e de 
assistência social. No campo específico da Assistência Social, foi aprovada em 
setembro de 2004, após ampla discussão nacional, a nova Política Nacional de 
Assistência Social (Pnas), a qual institui, de forma inovadora, um desenho para a 
intervenção pública na área, priorizando algumas formas de proteção e definindo os 
tipos de segurança social cuja responsabilidade se situa no campo desta política. Em 
relação à política de transferência de renda, o ano foi marcado pelo avanço no 
processo de unificação dos programas federais e pela expansão do Programa Bolsa 
Família, com ênfase nas regiões metropolitanas. Também tiveram destaque os 
debates em torno do cumprimento das condicionalidades que estão associadas ao 
recebimento do benefício advindo do Bolsa Família. No campo da política de 
segurança alimentar e nutricional, os esforços voltaram-se à consolidação do 
Programa Fome Zero. 

Um dos temas destacados na área de Saúde refere-se a um conjunto de 
deliberações do Conselho Nacional de Saúde (CNS) acerca do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A primeira delas diz respeito à conclusão do relatório da 12a Conferência 
Nacional de Saúde, realizada em dezembro de 2003, que teve como tema central a 
revisão crítica dos quinze anos de existência do SUS. No conjunto das três etapas da 
Conferência (municipal, estadual e federal), foram envolvidas cerca de 100 mil pessoas, 
o que faz crer ter havido significativa participação da sociedade civil. Também foi 
discutida no âmbito da Conferência, e abordada no presente boletim, a necessidade de 
acompanhamento da execução orçamentária dos recursos federais do SUS, com vistas a 
assegurar o cumprimento da Emenda Constitucional (EC) no 29. Em maio de 2004, o 
CNS aprovou a Política de Assistência Farmacêutica, que tem como objetivo principal 
viabilizar o acesso e o uso de medicamentos pela população em geral, nas unidades do 
SUS. O desenho dessa política pressupõe incentivos à pesquisa, ao desenvolvimento 
tecnológico e à produção. Por fim, ressalta-se o tema da ética na pesquisa, mais 
precisamente no campo da genética humana. Tendo em vista que esse tipo de pesquisa 
deveria contribuir para ampliar a saúde da humanidade em geral, foram definidas 
algumas salvaguardas, sobre as quais caberá ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 
(Conep) o poder de arbitragem sempre que houver: i) envio de material genético para 
fora do país; ii) armazenamento de material biológico, no país e no exterior, quando 
envolver instituições estrangeiras ou comerciais; e iii) reprodução humana. 
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Na Educação, são analisadas algumas propostas que alteram significativamente 
tanto a Educação Básica quanto a Superior. No primeiro caso, estão em discussão as 
diretrizes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef); a ampliação do Ensino Fundamental para nove 
anos; e a formação continuada de professores. Por sua vez, o anteprojeto de reforma 
da Educação Superior, disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC) para 
consulta pública, já começa a trazer à tona uma série de conflitos existentes na 
sociedade brasileira, no tocante ao modelo de política de Educação Superior. De um 
lado, há os segmentos organizados das instituições de ensino públicas, sobretudo os 
da rede federal. De outro, os empresários e as mantenedoras das instituições privadas. 
Enquanto setores mais aguerridos do primeiro segmento têm veiculado sua 
contrariedade em relação à “timidez” da proposta governamental, entidades 
representativas do empresariado da educação têm anunciado seu descontentamento 
ao caráter “intervencionista” do documento apresentado pelo MEC. No primeiro 
semestre de 2004, por sua vez, o ministério dava mostras de que não estava alheio aos 
rumos tomados pela política de expansão da Educação Superior, adotada pelo 
governo anterior, ao suspender por seis meses novas solicitações de autorização de 
funcionamento de cursos e criação de instituições de ensino. Essa trégua permitiu ao 
ministério introduzir novos mecanismos de controle sobre esse processo, mediante a 
ampliação das competências da Secretaria de Educação Superior (Sesu). Considera-se, 
em razão disso, que o governo, por intermédio do MEC, resolveu abdicar da função 
de mero espectador diante da expansão do ensino privado, para tornar-se ator 
relevante no processo de regulação desse setor. 

Na área da Cultura, foram temas de destaque, em 2004, a continuidade do debate 
acerca da criação de um Sistema Nacional de Cultura; a transformação da Agência 
Nacional do Cinema (Ancine) em uma agência mais abrangente e, conseqüentemente, 
com poderes ampliados – a Agência Nacional de Cinema e Audiovisual (Ancinav); e a 
criação do Sistema Brasileiro de Museus. No campo das políticas, destacam-se as que 
tratam do livro e das culturas populares. Em que pese a ênfase da Política Nacional 
do Livro na produção, mediante o financiamento pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de sua cadeia produtiva, também 
está prevista a criação de bibliotecas municipais que oportunizem o acesso à leitura a 
um número maior de brasileiros. Em relação às culturas populares, o principal 
objetivo da política que se constrói é a valorização dessa diversidade cultural que 
permeia a sociedade brasileira. Apesar de a percepção dessa riqueza cultural não ser 
algo recente, até então não havia sido reconhecida, no Brasil, como uma questão a ser 
tratada no âmbito das políticas públicas. Cabe ainda destacar a parceria do Ministério 
da Cultura (MinC) com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujo 
objetivo é montar uma base de dados da área cultural, a fim de favorecer o 
acompanhamento e a formulação de políticas e programas da área. 

Na área de Trabalho e Renda, ressaltam-se fatos que marcaram a evolução 
positiva do mercado de trabalho nacional ao longo de 2004, tais como a recuperação 
da ocupação e da formalização dos vínculos de emprego, a redução do desemprego e a 
recuperação ainda incipiente dos rendimentos do trabalho. No âmbito da produção 
legislativa, faz-se uma breve análise do impacto do PLC no 210, que institui regime 
tributário, previdenciário e trabalhista especial à microempresa com receita bruta  
anual de até R$ 36 mil. Argumenta-se, em linhas gerais, que o referido PLC deve ter 
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pouco efeito em termos de formalização do emprego, em razão das características 
próprias do público-alvo ao qual se destina, ainda que possa, de alguma forma, 
produzir algum efeito positivo em termos da expansão da cobertura previdenciária,  
sobretudo para trabalhadores domésticos e autônomos. Outra análise é feita sobre a 
proposta de Reforma Sindical encaminhada pelo governo federal ao Congresso nesse 
início de 2005, depois de praticamente um ano de discussões no âmbito do Fórum 
Nacional do Trabalho. Por sua vez, em relação ao acompanhamento dos programas 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), destacam-se mudanças importantes na 
condução dos programas de geração de emprego e renda, qualificação profissional e 
primeiro emprego. Por fim, como balanço geral da execução orçamentário-financeira 
dos programas do MTE para o ano 2004, ressalta-se que foram alcançados os 
patamares tradicionais de execução financeira apenas daqueles programas já 
consolidados no âmbito do ministério, e que contam, portanto, com um forte 
componente de inércia institucional (Seguro-Desemprego, Abono Salarial, 
Intermediação de Mão-de-Obra, Segurança e Saúde no Trabalho). Por seu turno, os 
programas recém-criados (notadamente Economia Solidária e Primeiro Emprego), ou 
que estão passando por algum tipo de reformulação conceitual (Qualificação Social e 
Profissional), apresentaram performance financeira abaixo do esperado, sem que se 
tenha, ainda, elementos suficientes para prever seu desempenho em 2005. 

A área de Direitos Humanos, Justiça e Cidadania, como a própria denominação 
sugere, guarda grande complexidade e diversidade de ações. O texto que integra esta 
edição buscou dar seqüência à análise da atuação do governo federal no sentido de 
instituir os pilares estruturantes da área. Na seção de conjuntura, analisam-se a 
reforma do Judiciário, recentemente aprovada no Congresso Nacional após mais de 
uma década de tramitação; as novas condições de acesso a documentos oficiais 
sigilosos, em geral, e dos arquivos da ditadura militar de 1964, em particular; a 
adoção de nova medida no combate ao trabalho escravo; e o lançamento do Plano 
Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres e da Política Nacional para a 
Juventude. Em relação às políticas em execução, são quatro os temas apresentados: o 
primeiro trata dos desafios em torno da promoção do direito à convivência familiar e 
comunitária para crianças e adolescentes em situação de risco social; o segundo analisa 
o enfrentamento à violência contra a mulher, principalmente a doméstica e a sexual; 
o terceiro acompanha a execução da Política Nacional de Acessibilidade para pessoas 
com deficiências; e, finalmente, no quarto tema, discute-se o lento processo de 
mudanças na área de Segurança Pública. Apesar da profusão de instituições e novos 
instrumentos legais e políticos produzidos ao longo dos dois últimos anos, chama-se 
atenção para a ambigüidade da atuação do governo, tendo em vista especialmente os 
seguidos contingenciamentos de recursos na área. 

Na seção sobre Igualdade Racial, optou-se, nesta edição, por tratar mais 
detalhadamente as políticas voltadas para as comunidades remanescentes de quilombos, 
uma vez que, em 2004, uma das prioridades do governo federal e da Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), em especial, foi o desenho e a 
implementação de uma estratégia interministerial de ação voltada para este público e 
batizada de Programa Brasil Quilombola. Além de abordar essa temática, a seção 
destaca a contribuição de diversos ministérios setoriais para a promoção da igualdade 
racial no Brasil, em 2004, bem como a atuação da própria Seppir. Apesar do reduzido 
volume de recursos empregado, um conjunto diversificado de programas e ações vem 
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sendo implementado por vários ministérios: Saúde da População Negra (Ministério da 
Saúde); e Cultura Afro-brasileira (MEC); distribuição de cestas básicas (Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome); capacitação técnica de jovens 
quilombolas (Ministério do Trabalho e Emprego); Luz para Todos (Ministério de 
Minas e Energia); construção de casas (Ministério das Cidades); e infra-estrutura 
esportiva (Ministério do Esporte). No entanto, talvez mais importante tenha sido o 
início do processo de regularização de terras de 124 comunidades quilombolas. 

Por fim, a seção que trata do Desenvolvimento Rural ressalta o fato de, mais uma 
vez, ter sido adiada a realização do censo agropecuário, o que estaria dificultando a 
melhor avaliação do processo de reforma agrária, no Brasil, assim como da 
implementação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) em seus dez anos de existência. A despeito de o número de assentamentos ter 
crescido em 2004, isso não foi suficiente o bastante para evitar a incidência de conflitos 
no campo. Chama atenção para o fato de que a reforma agrária vai além da concessão 
de terras e títulos, mas pressupõe a implementação de programas e ações 
complementares. A ausência destes pode levar, e tem levado, à comercialização ilegal de 
terras e à conseqüente reconcentração fundiária. Outro problema decorrente da 
ausência ou da insuficiência de programas e ações complementares tem sido o 
endividamento crescente de assentados, o que tem resultado no arrendamento ilegal das 
terras por eles ocupadas. A ampliação do processo de reforma agrária estaria sendo 
comprometida em razão de dificuldades para a desapropriação de terras, tendo em vista 
a defasagem dos critérios vigentes que definem o caráter improdutivo de uma 
propriedade. Em razão disso, o Incra estaria lançando mão da compra direta, em razão 
da insuficiente disponibilidade de terras, sobretudo em áreas de maior conflito social. 
Entretanto, não houve acordo no Legislativo em torno da aprovação da Medida 
Provisória que alterava as regras para a compra de terras por intermédio dos Títulos da 
Dívida Agrária, uma vez que a forma atual estaria sendo pouco atrativa para os 
proprietários rurais. Outros dois temas abordados nessa seção são o Pronaf e o 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Em relação ao primeiro, destaca-se a 
ampliação dos recursos disponibilizados no Plano-Safra 2004-2005, assim como o 
número de contratos firmados. Quanto ao PAA, ressalta-se a sua importância 
estratégica para o fortalecimento da agricultura familiar e como ação estruturante do 
Programa Fome Zero. 

 




