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CONJUNTURA E POLÍTICA SOCIAL 

Após o primeiro semestre do ano inicial do governo Lula, marcado pela ortodoxia na 
condução da política econômica, com ênfase no controle da inflação e na contenção 
dos gastos públicos, associados à manutenção da taxa básica de juros em patamares 
elevados, houve certo afrouxamento em relação a esses mandamentos, durante o se-
gundo semestre de 2003, sobretudo no que se refere à redução dos juros pelo Comitê 
de Política Monetária (Copom). 

A partir dessa forma como vem conduzindo a política econômica, o governo Lula 
conseguiu atender às expectativas da comunidade financeira internacional, de modo 
que foram afastados, ao menos temporariamente, ataques especulativos contra o real. 
Nesse sentido, o chamado Risco-Brasil declinou, em pouco mais de um ano, do pata-
mar de 2.400 pontos, que havia atingido no período pré-eleitoral, para algo em torno 
de 400 pontos, no início de janeiro de 2004. Conseqüentemente, o principal título 
da dívida brasileira, denominado C-bond, havia atingido 100% de seu valor de face, 
naquele mesmo momento. 

No entanto, não se pode negligenciar que essa maior credibilidade do governo 
perante os credores internacionais teve como contrapartidas a estagnação econômica, 
o aumento do desemprego e a redução da renda média dos trabalhadores, ainda que 
os últimos meses de 2003 tenham apontado para uma inflexão das duas primeiras 
tendências. 

Diferentemente de como foi conduzida a política econômica, em que o governo 
demonstrou, desde o início, determinação e unidade entre os seus principais interlocuto-
res, a área social tem evidenciado, além das restrições decorrentes de cortes e contingen-
ciamentos no orçamento, dificuldades para se estabelecer a necessária concertação de 
ações entre os diversos ministérios afins. 

A área de Previdência Social teve como destaque a aprovação da Emenda Consti-
tucional no 41, promulgada em 19/12/2003. No entanto, para que o projeto apresen-
tado pelo Executivo fosse aprovado no Senado Federal, foi necessária uma Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) Paralela, de iniciativa daquela Casa, a qual instituiu 
regime previdenciário especial para o trabalho informal urbano e a garantia da pari-
dade de reajuste plena entre servidores ativos e inativos, assim como a isenção da con-
tribuição dos inativos com mais de setenta anos e dos portadores de necessidades 
especiais. 

No âmbito da Previdência Complementar, procedeu-se a uma série de regulamen-
tações tendentes a ampliar os Fundos de Pensão fechados e privados. Por sua vez, a pre-
vidência complementar de caráter público, inovação contida no projeto de Reforma da 
Previdência do Executivo, retira os servidores públicos do conceito de Previdência 
Complementar instituída pela Emenda no 20/98, (art. 202 da CF), que é de caráter 
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privado, razão pela qual tornar-se-á necessária nova regulamentação para a Emenda 
Constitucional recém-promulgada. 

Apesar de a Reforma da Previdência incidir principalmente sobre as aposentado-
rias dos servidores públicos, há alterações relevantes no que se refere à reposição de 
renda do trabalhador, em situações de perda da capacidade laboral. Mesmo não tendo 
recebido o merecido destaque no debate público, a PEC no 67 reabriu a discussão 
sobre o modelo de gestão do Seguro contra Acidente de Trabalho (SAT), mediante 
alteração do art. 201 da Constituição, de modo que se torne a gestão do SAT exclusi-
vamente estatal.  

O principal destaque da área de Assistência Social corresponde à criação do pro-
grama de Transferência Direta de Renda com Condicionalidades − Bolsa Família, o 
qual tem por finalidade a unificação dos procedimentos de gestão e execução das  
ações de transferência de renda do governo federal. Além de unificar as informações 
cadastrais e a gerência dos programas, é intenção assumida pelo governo a de assegu-
rar recursos crescentes para a universalização do novo programa unificado, como 
forma de inibir o clientelismo e promover a justiça social. 

O Ministério da Assistência Social introduziu dois programas inovadores no 
PPA 2004-2007. O primeiro, o Programa de Atendimento Integral à Família (Paif), 
mais conhecido como Casa da Família, é tido como prioritário pelo Ministério. Por 
intermédio de suas unidades físicas de atendimento, as Casas da Família, o Paif pro-
moveria o cadastramento e o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabi-
lidade. Constituem objetivos desse programa a superação de uma intervenção 
fragmentada centrada no “indivíduo-problema” e o enfrentamento da desarticulação 
e da dispersão, que ainda hoje caracterizam a oferta e a prestação de ações e serviços 
de assistência social. O segundo programa inovador é o de Proteção Social aos Adul-
tos em Situação de Vulnerabilidade, direcionado a moradores de rua, migrantes, de-
pendentes do uso e vítimas da exploração comercial de drogas e, ainda, mulheres 
vítimas de maus-tratos e pobreza. 

Os programas que integram o Projeto de Lei do PPA 2004-2007, no campo da 
Assistência Social, cuja centralidade é a política de transferência de rendas, também 
atribuem à família papel central na execução dos programas sociais. No entanto, a 
ampliação das redes de serviços no campo da assistência social revela-se, desse mo-
do, de extrema importância para permitir que tais famílias deixem sua condição de 
vulnerabilidade. 

Na Saúde, colocou-se na ordem do dia o debate sobre as fontes e o montante de 
recursos para a área, tendo em vista o veto presidencial ao artigo da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2004, que versava sobre a exclusão dos recursos do Fundo 
de Combate e Erradicação da Pobreza (FCEP) para efeito do mínimo a ser aplicado 
pelo Poder Público em ações e serviços públicos de saúde. Apesar de focar diretamen-
te o FCEP, no intuito de que recursos dessa fonte integrassem o montante mínimo 
definido pela Constituição Federal, o veto presidencial também eliminou os disposi-
tivos que versavam a exclusão dos inativos e do serviço da dívida como despesas em 
ações e serviços de saúde.  

Tal veto desencadeou uma série de reações em diversas instâncias da sociedade, a 
começar pelo próprio Conselho Nacional de Saúde, pelos Conselhos de Secretários 
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Estaduais e Municipais, parlamentares e outros segmentos organizados. Diante dessas 
manifestações contrárias, o Executivo Federal comprometeu-se em incluir na LDO 
dispositivo que deduzisse das ações e serviços públicos de saúde os encargos previden-
ciários da União e os serviços da dívida. No entanto, seriam mantidos os recursos do 
FCEP sob a perspectiva de revisão futura. 

A polêmica em torno do veto presidencial só termina com a sanção da Lei  
no 10.777, no fim de novembro, a qual restaurou integralmente o artigo vetado, além 
de estabelecer que o cumprimento da EC no 29 nesses termos dar-se-á ao fim do exer-
cício de 2004.  

O debate que se instalou a partir do veto à LDO não apenas apontou para a ne-
cessidade de regulamentação da EC no 29, como também contribuiu para ressuscitar 
a mobilização do setor Saúde em torno da questão do financiamento. 

Por fim, um outro fato relevante da área correspondeu à realização da 12a Con-
ferência Nacional de Saúde (CNS), convocada por Decreto Presidencial, que teve 
como mote para os debates “a saúde que temos, o SUS que queremos”. Portanto, o 
foco da CNS estaria voltado para o fortalecimento do SUS.  

Na área de Educação, uma das prioridades assumidas pelo MEC diz respeito à 
democratização dos bens educacionais, mediante a promoção da inclusão educacional e 
o combate à discriminação e às iniqüidades no acesso aos bens educacionais em geral.  

O segundo eixo da política educacional refere-se à melhoria da qualidade. Para 
tanto, prevê-se um conjunto de ações para promover a valorização, a formação e o aper-
feiçoamento dos professores e dos trabalhadores da educação, bem como a melhoria do 
equipamento didático, da infra-estrutura física e do transporte escolar. 

A transformação do modelo educacional corresponde ao terceiro eixo da política, 
com implicações em todos os níveis de ensino, tanto na educação básica como na 
superior. Entre os programas estruturantes desse eixo da política estão a Escola Básica 
Ideal e a Universidade XXI. No entanto, a alteração da avaliação do ensino de gradua-
ção, conhecida por Provão, também se insere como uma das ações do MEC mais ex-
pressivas no ano de 2003. 

Finalmente, o último eixo da política educacional trata de sua sustentabilidade 
orçamentária. A atual gestão do MEC tem defendido a necessidade de ampliação das 
fontes e dos montantes de recursos disponíveis à área de educação, mediante a cons-
trução de amplo pacto federativo, empresarial e social. 

O ano de 2003 correspondeu, para a área da Cultura, a um período de articulações, 
alianças, contatos com diversos atores institucionais, em especial com os secretários esta-
duais e municipais, com vistas à ampliação dos espaços de atuação e reformulação das 
instituições nacionais de cultura, assim como do seu escopo de atuação. 

O principal desafio do Ministério da Cultura (MinC) passa a ser o de criar um 
sistema nacional de cultura, o que inclui a consolidação de mecanismos de financia-
mento, a formulação de uma política nacional e a democratização do acesso aos bens 
culturais. A consecução desse desafio impõe ao MinC a articulação com outras ins-
tâncias ministeriais, tais como a Educação e o Trabalho, mas também com as univer-
sidades e as diversas instituições públicas nos níveis estadual e municipal. 
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Portanto, o desafio da política cultural brasileira vai além da dicotomia entre a 
promoção de eventos e a existência de serviços mais permanentes. Trata-se de ampliar 
o escopo de atuação, potencializar capacidades institucionais, ou seja, priorizar de fato 
suas instituições culturais, com recursos estratégicos e em montantes significativos, no 
intuito de se assegurar a universalização dos direitos culturais. 

No que tange à promoção da igualdade racial, pode-se afirmar que avanços fo-
ram obtidos no primeiro ano do governo Lula. A criação da Secretaria Especial de 
Promoção da Igualdade Racial (Seppir), com status de ministério, com funções de 
assessoria, articulação e coordenação, e a fixação de um desafio específico à questão 
racial, no âmbito do plano quadrienal de governo – PPA 2004-2007 –, representam 
marcos na ação governamental, na medida em que possibilitam maior envolvimento 
de todo o conjunto de organismos do executivo federal com a questão. Com isso, foi 
possível que a Seppir elaborasse sua Política Nacional de Promoção da Igualdade Ra-
cial (PNPIR) e desencadear medidas em áreas relevantes para o combate às desigual-
dades raciais, como é o caso da educação (i.e., a parceria com o MEC para a 
elaboração de um plano de promoção da igualdade racial nos sistemas de ensino), da 
saúde (i.e., a elaboração da Política Nacional de Saúde da População Negra junta-
mente com o Ministério da Saúde) e das comunidades remanescentes de quilombos 
(i.e., Grupo de Trabalho Interministerial sobre Quilombos). No entanto, apesar do 
espaço institucional e político que a questão racial ganhou no governo Lula, não são 
desprezíveis os desafios a ser enfrentados pela Seppir, podendo-se destacar: i) assegu-
rar a efetiva transversalidade da temática racial na intervenção do executivo federal;  
ii) consolidar-se como peça central na coordenação das ações públicas e na montagem 
de planos estratégicos de longo prazo para a promoção da igualdade racial; e iii) im-
plementar arranjos institucionais que fortaleçam os vínculos entre o governo − nas 
suas diversas instâncias − e a sociedade, na busca da redução das distâncias sociais que 
existem entre negros e brancos. 

Os indicadores da área de Emprego e Renda não se alteraram substancialmente 
ao longo do segundo semestre de 2003, quando comparados aos do semestre anterior. 
Os esforços empreendidos, sobretudo nos primeiros meses de governo, com vistas à 
criação de ambiente macroeconômico estável, impuseram grandes sacrifícios aos tra-
balhadores já inseridos no mercado de trabalho e, principalmente, àqueles que busca-
vam essa inserção. Portanto, os traços marcantes do primeiro ano do governo Lula 
foram taxas de desemprego em patamares elevados, informalidade crescente e contínua 
redução da renda oriunda do trabalho. 

Uma das causas da manutenção do desemprego em níveis elevados seria a pró-
pria redução da renda média do trabalhador, mais precisamente do chefe de família, o 
que estaria pressionando os demais membros a inserirem-se no mercado de trabalho.  

Parcela majoritária daqueles que migram da inatividade para o mercado de tra-
balho é absorvida pelo setor terciário que, tradicionalmente, opera sob a informalida-
de e mediante salários relativamente menores. O fato de essa categoria de ocupação 
ter sido a que mais cresceu, nos últimos anos, coloca-a como um outro fator que tem 
contribuído para a contínua redução dos rendimentos médios ao longo de 2003. 



 

ipea políticas sociais −  acompanhamento e análise | 8 | fev. 2004 11 

A partir da presente edição deste boletim, a Segurança Pública torna-se parte de uma 
nova área: Direitos Humanos, Justiça e Cidadania; razão pela qual o enfoque e o dimen-
sionamento dessa nova área serão distintos das demais que integram este periódico. 

Ao abarcar um conjunto de temas que não compõem o espectro de intervenção 
de apenas um órgão governamental, o objeto aqui delimitado perpassa transversal-
mente programas e ações de vários ministérios. O objetivo é o de se produzir análise 
integrada sobre o desafio de desenvolver políticas de promoção, controle e garantia 
dos direitos humanos no país, sem negligenciar os aspectos fundamentais das condi-
ções para o pleno exercício e a defesa desses direitos. 

Tendo em vista o caráter inédito de tal seção nesta edição, optou-se por apresen-
tar um texto introdutório ao tema, mediante a abordagem de conceitos básicos − um 
breve resgate da história institucional dos direitos humanos no país e o delineamento 
dos rumos da política do atual governo. 

A posse do presidente Lula trouxe consigo enorme expectativa em torno da re-
forma agrária, mas, ao mesmo tempo, desencadeou forte articulação dos setores con-
trários a mudanças no modelo agrícola vigente.  

O aumento das ocupações de terras e o de acampados e acampamentos, bem co-
mo as discussões em torno da revogação da Medida Provisória no 2.183-54, que sus-
pende a vistoria de terras invadidas e exclui da reforma agrária os que participarem de 
ocupações de terra ou de prédio público, e, sobretudo, a intenção governamental  
de acelerar o processo de reforma agrária fizeram emergir movimentos e organizações de 
fazendeiros para “garantir o direito de propriedade” e inibir as manifestações dos mo-
vimentos dos sem-terra. 

Além disso, o Poder Judiciário tem sido alvo de críticas dos movimentos sociais ru-
rais, na medida em que estaria contribuindo para retardar os processos de assentamento. 
Desse modo, o cumprimento de menos de um terço da meta de famílias a serem assen-
tadas em 2003 e o crescimento das invasões e do número de mortes decorrentes de con-
flitos de terra são apontados como saldo preocupante da reforma agrária, no primeiro 
ano do novo governo. Por sua vez, as perspectivas para o próximo ano também se mos-
tram pouco alvissareiras, tendo em vista os montantes de recursos financeiros insuficien-
tes que compõem a proposta do Orçamento Geral da União para 2004. 

Enfim, esta edição de Políticas Sociais − Acompanhamento e Análise teve por obje-
tivo oferecer visão panorâmica da questão social brasileira, mediante a análise de  
avanços e impasses que marcaram esse primeiro ano do novo governo e, sobretudo, 
de como este tem sido capaz de promover os primeiros e superar os últimos. 

De maneira geral, as expectativas criadas em torno da mudança de governo fo-
ram frustradas, em menor ou maior grau, pela abrangência e pela intensidade das in-
tervenções governamentais na área social. Apesar disso, o nível de aprovação popular 
do presidente Lula continua elevado. Talvez esse fato possa ser interpretado como um 
voto de confiança da sociedade, sob a crença de que em 2004 se retome o crescimento 
econômico e, mais que isso, que essa retomada seja acompanhada de efetiva redistri-
buição da renda, de modo que se assegure a uma parcela crescente da população a tão 
almejada cidadania. 

 




