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CONJUNTURA E POLÍTICAS SOCIAIS 

A década que se seguiu à promulgação da Constituição Federal de 1988 foi pautada, 
em sua maior parte, pelo crescimento do Gasto Social Federal (GSF). Somente no 
período 1995-1998, registrou-se aumento real de 21,7%, em grande medida em de-
corrência da efetivação de diversos direitos sociais incorporados à Carta Magna. 

No entanto, com a fuga de capitais estrangeiros, a partir do segundo semestre de 
1998, e a conseqüente desvalorização do real em janeiro de 1999, tem-se início o pe-
ríodo do chamado ajuste fiscal, no qual se verifica o aumento contínuo da carga tri-
butária que, no quadriênio anterior, não chegava a 30% do Produto Interno Bruto 
(PIB). Desde então, registrou-se tendência de elevação contínua, de modo que, em 
1999, passava a 31,7% e, em 2002, já atingia 35,6%. 

Nesse período em que houve elevação da carga tributária, verificou-se que o Gas-
to Social Federal manteve certa estabilidade, quando comparado ao quadriênio anterior. 
O índice de crescimento de 2,5%, entre 1999 e 2002, é quase nove vezes menor que 
o do período 1995-1998. Cabe ainda ressaltar que o volume de dispêndios em 2002 
ficou aquém do montante executado em 1998. 

Desde o colapso do real, tem sido exigida como contrapartida do governo brasi-
leiro, para o aval do Fundo Monetário Internacional (FMI) com os credores interna-
cionais, a geração de superávits primários significativos. Tal fato tem contribuído para 
aumentar a carga tributária e, ao mesmo tempo, conter a expansão dos investimentos 
e dos gastos sociais públicos. 

Tendo em vista que o nível alcançado pela carga tributária já teria atingido o li-
mite suportável pela sociedade – para o setor produtivo, teria transposto esse limite –, e 
em virtude da crescente pressão do empresariado e do bombardeio constante dos meios 
de comunicação em geral não haveria condições políticas favoráveis à sua majoração. 

Portanto, no intuito de conciliar o cumprimento dos acordos firmados com o 
FMI com a necessidade de o poder público realizar investimentos em infra-estrutura, 
imprescindíveis para atrair os investimentos privados no setor produtivo e, assim, 
favorecer o tão desejado crescimento econômico sustentável, têm sido colocadas em 
debate propostas de eliminação de vinculações de recursos asseguradas constitucio-
nalmente, tais como: a que atrela os benefícios da Previdência e Assistência ao salário 
mínimo; a desvinculação das Contribuições Sociais da Seguridade Social; e a descons-
titucionalização das Contribuições Sociais. 

Em sentido contrário a essas iniciativas, alguns atores sociais das áreas de Cultura 
e Direitos Humanos têm reivindicado a ampliação da atuação do poder público, no 
sentido de incorporar segmentos sociais até então desassistidos por tais políticas. Para 
tanto, propõem a criação de fundos de financiamento setoriais a serem formados por 
um percentual dos recursos provenientes de impostos e contribuições. Ainda nessa 
linha, mas por iniciativa do próprio Executivo federal, encontra-se em processo de 
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constituição o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o qual 
também prevê a ampliação da vinculação de recursos para a área de Educação. Insere-
se ainda nessa categoria de iniciativas a proposta de criação de um Fundo de Financia-
mento da Educação Superior, pelo qual seriam assegurados 75% dos recursos aplicados 
pelo Ministério da Educação (MEC) na área educacional. 

Portanto, essas demandas conflitantes deverão dar margem a um complexo pro-
cesso de negociação entre as áreas econômica e social do governo, sobretudo naqueles 
casos em que há representações sociais atuantes.   

Há ainda de se ressaltar que a conjuntura das políticas sociais foi perpassada pelo 
redesenho de programas e ações ocorrido por ocasião da revisão do Plano Plurianual 
(PPA) 2004-2007, no primeiro semestre do corrente ano. Em alguns casos, precedida 
de maior ou menor reorganização institucional, a exemplo das áreas de Assistência 
Social e Educação. 

A Seguridade Social foi marcada, no primeiro semestre de 2004, por intensa 
movimentação com sentidos fortemente contraditórios. De um lado, a Carta de 
Olinda, que resultou da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar, atribuiu a 
essa área a condição de direito social e, como tal, seria uma espécie de subsistema da 
Seguridade Social; de outro lado, as iniciativas que poderiam fragilizar o sistema, já 
denunciadas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea), consubstan-
ciadas na chamada tríplice desvinculação: i) dos benefícios da Previdência e Assistência 
do salário mínimo; ii) das Contribuições Sociais da Seguridade Social; e iii) da des-
constitucionalização das Contribuições Sociais. 

A regulamentação da Previdência Rural também tem sido tema de debates entre 
o Congresso Nacional e os movimentos sociais. Há claras divergências sobre os rumos 
a serem tomados. De um lado, os que lutam pela preservação e até pela ampliação dos 
direitos assegurados pela Constituição de 1988. De outro, estão os que defendem 
tratamento igual para os desiguais. A instituição de contribuição compulsória univer-
sal seria uma das alterações propostas. 

A conjuntura previdenciária no primeiro semestre de 2004 foi diretamente afeta-
da pelos sinais de reaquecimento da economia brasileira. O reaquecimento do ciclo eco-
nômico também refletiu-se na Recuperação de Créditos. Outro importante fator 
responsável pelo resultado positivo observado na arrecadação proveniente das contribui-
ções de trabalhadores e empregadores deveu-se à mudança no valor do teto de  
contribuição do Regime Geral de Previdência Social introduzida pela Reforma da Pre-
vidência (Emenda Constitucional no 41/2003). Como conseqüência desse resultado posi-
tivo na arrecadação, observa-se uma tendência de desaceleração do aumento da 
Necessidade de Financiamento (NF) do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).  

Outro fator relevante da conjuntura desse primeiro semestre de 2004 é a apre-
sentação da evolução do estoque da Dívida Ativa, que continua crescente. Tem sido 
discutido no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social um conjunto de 
propostas com o objetivo de recuperar esses recursos. Acredita-se que com a recupera-
ção da economia, parte dos devedores da Previdência ensejará novos esforços para a 
liquidação de suas dívidas.  

A nova metodologia utilizada pelo Ministério da Previdência para o cálculo de 
cobertura dos segurados inclui, além dos socialmente protegidos, os da Previdência 
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Rural e os indivíduos que não contribuem para a Previdência Social, mas que rece-
bem algum tipo de benefício. Dessa forma, reconhece-se de fato o que antes era ape-
nas um direito. Igualmente importante foi o reconhecimento dos canais locais de 
participação na gestão da política previdenciária, mediante a recriação dos Conselhos 
de Previdência Social.  

Destacam-se ainda nesse primeiro semestre a regulamentação da Emenda Cons-
titucional (EC) no 41/2003 (Reforma da Previdência), bem como a aprovação em 
primeiro turno, na Câmara dos Deputados, da chamada PEC Paralela (Proposta de 
Emenda Constitucional) que altera diversos pontos da Reforma. 

A partir de janeiro de 2004, as políticas de segurança alimentar, assistência social 
e transferência de renda, além da política nacional de desenvolvimento social, passa-
ram à alcançada do então criado Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS). O Ministério assume, desse modo, um conjunto amplo e estratégico 
de políticas e programas. A integração da política de combate à fome com os progra-
mas de transferência de renda e de assistência social pode ser vista como a principal 
iniciativa governamental na área social em 2004. Passo decisivo nesse sentido corres-
pondeu à criação do Programa Bolsa Família, em outubro de 2003, pelo qual foram 
unificados diferentes programas de transferência de renda a cargo do governo federal. 

O MDS assumiu a gestão de duas significativas fontes de recursos, o Fundo Na-
cional de Combate e Erradicação da Pobreza e o Fundo Nacional de Assistência Social, 
assim como ampliou sua presença em relevantes espaços de participação social, tais 
como: Conselho Nacional de Assistência Social, Conselho Consultivo e de Acom-
panhamento do Fundo Nacional de Combate e Erradicação da Pobreza, Conselho de 
Articulação de Programas Sociais e Conselho Gestor do Programa Bolsa Família.  

Observa-se, ainda, que entre as competências atribuídas ao MDS, está a de arti-
culação entre as políticas e os programas federais com as iniciativas dos governos esta-
duais e municipais nesses campos, assim como com a integração com as iniciativas da 
sociedade civil. 

A área de Saúde tem sido confrontada, desde o início de 2004, com importantes 
desafios políticos e técnicos, entre os quais se destacam os debates acerca da desvin-
culação dos recursos constitucionalmente previstos para a área e o aguçamento dos 
conflitos de interesse no campo da regulação do sistema de planos e seguros de saúde. 

A intenção do governo federal é emendar o artigo no 198 da Constituição Federal 
(CF), a fim de liberar recursos para viabilizar a criação de uma regra permanente de 
aumento do salário mínimo e elevar as dotações orçamentárias de outros programas 
sociais. A divulgação dessa negociação deu origem a um fato político de grande rele-
vância para o setor e deflagrou de imediato uma aliança dos seus diferentes atores 
sociais, que se manifestaram em uníssono contra a medida.  

A regulação do sistema de saúde suplementar constitui outro foco de conflito, 
que tem alcançado grande repercussão na mídia e na opinião pública, na medida em 
que envolve, de um lado, grandes interesses econômicos e, de outro, a noção de direi-
to do consumidor, o qual tem sido bastante fortalecido nos últimos nos. O embate 
atual relaciona-se à disputa em torno do índice de reajuste a ser aplicado sobre as 
mensalidades dos planos de saúde contratados anteriormente à vigência da lei de 
1998, que regula o setor. 
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O ano de 2004 teve início, para a área de Educação, com a troca da equipe mi-
nisterial e a conseqüente reorganização da estrutura institucional do Ministério da 
Educação (MEC). Foram criadas três novas secretarias: Secretaria de Educação Básica, 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e Secretaria de Educação Continua-
da, Alfabetização e Diversidade.  

A revisão do Plano Plurianual da área educacional reinstituiu a correspondência 
entre programas e níveis e modalidades de ensino, bem como a sua vinculação com a 
estrutura organizacional do Ministério, em substituição à transversalidade antes proposta.  

Apesar das mudanças introduzidas no processo de revisão do PPA, o direciona-
mento estratégico da política educacional, que tem como eixos a democratização do 
acesso aos bens educacionais, a melhoria da educação básica, a sustentabilidade das 
fontes de financiamento e a transformação do modelo educacional, permanece como 
norteador das ações do Ministério. Nesse sentido, constituem prioridades da atual 
gestão ministerial: Alfabetização de Jovens e Adultos; instituição do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb); Reforma da Educação Pro-
fissional; e Reforma da Educação Superior. 

O tema central da agenda política da área cultural, no primeiro semestre de 2004, 
foi a construção do Sistema Nacional de Cultura e do Sistema Nacional de Infor-
mações Culturais, com inúmeras iniciativas nos planos legal e operacional. 

Alguns consensos já podem ser identificados entre diversos segmentos da socie-
dade civil organizada e dos poderes públicos, no que se refere aos principais desafios 
das políticas culturais, tais como o reconhecimento da diversidade, a garantia das fon-
tes de financiamento e o fortalecimento das instituições públicas.  

A criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav), como 
órgão regulador do setor, indica reorientação e redesenho da política cultural. Essa 
iniciativa visa promover a diversidade cultural e a preservação do patrimônio cultural, 
incentivando as produções nacionais que disputam o mercado interno com produtos 
estrangeiros em condições desfavoráveis. Além disso, objetiva democratizar o acesso a 
conteúdos audiovisuais plurais mediante a equiparação das condições de entrada de 
filmes europeus e orientais com as dos americanos, a regulamentação e o estímulo à 
exibição de filmes brasileiros em cinemas e emissoras de televisão, a garantia de exibi-
ção de produções independentes na programação de emissoras de TV e o incremento 
da produção diversificada e regional. 

O desafio que se refere ao financiamento da cultura já se encontra na agenda do 
Congresso Nacional, tendo em vista a proposta de emenda ao artigo 216 da Consti-
tuição Federal, pela qual seriam estabelecidas vinculações de recursos nas três esferas 
de governo. Embora essa proposta não explicite claramente os critérios de aplicação 
desses recursos vinculados, fica evidente a intenção de dotar a cultura de recursos 
significativos, mediante a definição de um percentual mínimo a ser aplicado pelas 
instâncias governamentais. 

A área de Trabalho e Renda tem sido influenciada por alguns sinais de retomada 
do crescimento econômico, a exemplo da melhoria dos indicadores da produção 
industrial e das vendas do comércio e, conseqüentemente, da expansão do Produto 
Interno Bruto (PIB). Essa melhora generalizada dos principais indicadores tem con-
tribuído para o aumento dos postos de trabalho e a redução das taxas de desemprego. 
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Além disso, tem sido registrado crescimento dos rendimentos médios provenientes do 
trabalho, indicador este que vinha apresentando queda sistemática desde 1999. Por 
fim, o aumento relativo dos postos de trabalho formais (com carteira assinada) nos 
últimos meses também evidencia certa melhoria na qualidade dos empregos gerados.  

Também é objeto de menção a aprovação do relatório final do Fórum Nacional 
do Trabalho sobre a reforma sindical, o qual propõe a redefinição das normas jurídi-
cas sobre organização sindical, negociação coletiva e solução de conflitos, na medida 
em que resultou de consenso entre governo, trabalhadores e empregadores. 

Na área de direitos Humanos, Justiça e Cidadania, destaca-se a realização da IX 
Conferência Nacional de Direitos Humanos (CNDH), cujo debate principal girou 
em torno da formação de um Sistema Nacional de Direitos Humanos (SNDH). 

A Conferência inaugurou nova fase da parceria entre o poder público federal e a 
sociedade civil organizada. Ao mesmo tempo, trouxe à tona tensões próprias ao pro-
cesso de realização dos direitos humanos no país, alimentadas ainda pela diversidade 
dos grupos sociais presentes, pela novidade da participação de delegados estaduais 
com poder deliberativo e, mais especificamente, pelo consenso reinante em torno da 
insuficiência das políticas públicas e dos mecanismos institucionais existentes para a 
plena garantia e defesa dos direitos dos cidadãos brasileiros. 

As principais deliberações referentes ao SNDH versaram sobre a criação de um 
Conselho Nacional de Direitos Humanos, assim como de conselhos estaduais e mu-
nicipais autônomos; a formulação de planos para a área nas três esferas de governo; a 
estruturação de um banco nacional de dados sobre o tema; e a fixação de um orça-
mento próprio, a ser  financiado por um Fundo Nacional de Direitos Humanos. 

Também são analisados, no capítulo Direitos Humanos, Justiça e Cidadania, as 
principais iniciativas do poder público federal e os eventos relevantes que marcaram o 
primeiro semestre de 2004: a Campanha Nacional pelo Desarmamento; o fim dos 
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista que investigou a exploração 
sexual infanto-juvenil; a inclusão da violência doméstica no Código Penal; a partici-
pação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos; e o questionamento no 
STF sobre a legitimidade de o Ministério Público conduzir processos investigatórios. 

O tema central da agenda governamental no que concerne à questão racial, no 
primeiro semestre de 2004, correspondeu à reserva de vagas para o ingresso de estu-
dantes afrodescendentes e indígenas na educação superior. Desse modo, são analisados os 
dois Projetos de Lei, encaminhados pelo Executivo ao Congresso Nacional, que consti-
tuem ações afirmativas em favor daqueles grupos raciais que, de alguma forma, têm 
sofrido discriminação no acesso a esse nível do ensino. Trata-se de reserva de vagas 
cujo recorte inicial passa a ser a condição socioeconômica do estudante, no âmbito da 
qual são definidos percentuais de atendimento a negros, pardos e indígenas em pro-
porção semelhante à participação desses segmentos na população total. 

No capítulo de Desenvolvimento Rural, analisa-se o ritmo com o qual vem sen-
do conduzido o processo de reforma agrária vis-à-vis os assentamentos efetivamente 
implantados. Ficam patentes, tanto no ano anterior quanto no primeiro semestre de 
2004, as dificuldades para se atingir as metas estabelecidas pelo Ministério do De-
senvolvimento Rural (MDA). Além dos novos assentamentos, tem sido indicada 
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como tarefa prioritária, pelo MDA, a recuperação dos projetos de assentamento 
implantados até 2002.  

O capítulo também mostra que a problemática que envolve a reforma agrária 
não se encerra com a conclusão dos assentamentos. Levantamentos recentes têm mos-
trado uma série de desvirtuamentos em áreas de assentamento, tais como a venda de 
lotes, o desmatamento irregular, as invasões e a reconcentração da terra, entre outros. 

A instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Reforma Agrária, 
em março último, reivindicada pelos partidos de oposição em decorrência da intensi-
ficação das invasões ocorrida no primeiro semestre de 2003, pode ser interpretada 
como sinalização dos ruralistas, para quem a ação do Poder Executivo estaria dei-
xando a desejar.  

A proposta de revogação da Medida Provisória (MP) no 2.183, que proíbe a de-
sapropriação para fins de reforma agrária de áreas invadidas por sem-terra, tem sido 
defendida por todos os movimentos sociais que lutam pela posse da terra. Várias lide-
ranças do Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) avisa-
ram que passarão a ignorá-la. 

 




