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POLÍTICA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO – O PLANEJAMENTO 
FEDERAL NA ÁREA SOCIAL

1 O processo de planejamento federal e o PPA 2008-2011
O ano de 2007 foi marcado pelo encerramento da vigência do Plano Plurianual (PPA) 
2004-2007 e pela elaboração do novo PPA para o próximo período de governo.1 Enca-
minhado ao Congresso Nacional no final de agosto de 2007, o PPA 2008-2011 é apre-
sentado pelo Executivo federal como um plano que responde ao “desafio de acelerar o 
crescimento econômico, promover a inclusão social e reduzir as desigualdades regionais”.2 
Para consubstanciar tal estratégia de desenvolvimento, destaca-se a organização de 
algumas ações em três grandes eixos: Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
Agenda Social, e Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).

No primeiro eixo, o PAC congrega um portfolio de obras públicas estratégicas para 
superar gargalos do atual ritmo de crescimento da economia e promover o desenvol-
vimento do país. Por sua vez, a Agenda Social compreende um conjunto de iniciativas 
prioritárias para ampliar oportunidades à parcela mais vulnerável da população, mediante 
uma política garantidora de direitos, a ser efetivada com gestão integrada e pactuação 
federativa entre União, estados e municípios. O PDE, que também integra a Agenda 
Social, distinguiu-se de forma diferenciada, tendo sido lançado com anterioridade para 
marcar o compromisso do governo com a melhoria da qualidade da educação. 

Vale observar que, se aos três eixos descritos estão atribuídas as prioridades polí-
ticas da atual gestão na elaboração e execução do PPA 2008-2011, caracterizando em 
certo sentido a seletividade que este deve apresentar como peça de planejamento, tal 
proeminência não se explicita na organização das ações do plano. O PPA é composto 
por programas que organizam todas as ações das diferentes instituições governamen-
tais: sejam aquelas que conferem materialidade à nova proposta política, sejam as de 
caráter ordinário, decorrentes de conquistas sociais previamente consolidadas. Assim, a 
opção estratégica de promover o “desenvolvimento com inclusão social e educação de 
qualidade”3 permanece relativamente ofuscada no plano em meio ao amplo conjunto 
das ações de governo. 

O problema não é novo, e vem sendo enfrentado por meio de diferentes recursos 
desde 1999, quando da implantação da nova metodologia de elaboração dos planos 
plurianuais. No PPA 2000-2003, foram sublinhados os projetos estratégicos, ao passo 
que no plano seguinte ganharam maior relevo as metas presidenciais, ambos merecedores  
de tratamento diferenciado, tanto no que se refere ao monitoramento quanto ao poder de  

1. Os diversos capítulos desta edição de Políticas Sociais: acompanhamento e análise abordam as realizações do governo 
federal no último ano do PPA elaborado na gestão anterior, com especial relevo nos principais resultados alcançados.

2. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. Plano Plurianual 2008-2011, Mensagem Presidencial. 
Brasília, 2007.

3. Título da Mensagem do Presidente da República ao Congresso Nacional, que encaminhou o PPA 2008-2011 em agosto 
de 2008.
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barganha na negociação dos contingenciamentos orçamentários. Se tais distinções se 
mostram necessárias ao processo de condução de governo, são evidências de fragilidades 
no atual modelo de concepção do plano plurianual. 

Para situar adequadamente a origem dessas fragilidades, faz-se necessário um bre-
ve retrospecto. Nos anos 1990, os dois primeiros PPAs elaborados após o advento da 
Constituição de 1988 limitaram-se a cumprir com a formalidade legal, na medida em 
que não dispuseram do embasamento teórico e metodológico apropriado para orientar 
a formulação de um documento compatível com a idéia de planejamento de médio 
prazo.4 Tendo em vista que o parágrafo 9o do artigo 165 do texto constitucional remete 
para lei complementar a definição das normas para elaboração e organização dos planos 
plurianuais, os primeiros PPAs do governo federal foram desenhados como algo não 
muito diferente do Orçamento Plurianual de Investimento (OPI) – instrumento criado 
pela Lei no 4.320/1964. Neste sentido, os PPAs da década de 1990 figuram mais como 
OPIs ampliados em tempo e em tipos de despesa do que propriamente como planos 
de governo.

Somente ao final de 1998, mediante a publicação do Decreto no 2.829, foram esta-
belecidas as normas para a elaboração e gestão do plano plurianual e dos orçamentos da 
União. De acordo com estas normas, toda a ação finalística de governo deve ser estru-
turada em programas orientados para a consecução dos objetivos estratégicos definidos 
para o período de vigência do plano. Desta forma, o programa passa a ser a unidade 
básica de organização do PPA e o módulo de integração do plano com o orçamento. 
Os respectivos programas devem ser concebidos para solucionar problemas precisamente 
identificados e para alcançar resultados mensuráveis, com metas previstas para o período 
contemplado pelo plano. As novas orientações conferem especial ênfase às dimensões 
da gestão e da avaliação e, para tanto, cada programa do plano deve ser dotado de um 
modelo de gerenciamento com unidade responsável, sistemas de informações gerenciais 
e gerente de programa designado pelo ministro pertinente.

Estabelecidas essas orientações, determinou-se que a elaboração do PPA 2000-2003 
e do orçamento do ano de 2000 seria precedida pela realização de um inventário de 
todas as ações de governo em andamento e do recadastramento de todos os projetos e 
atividades orçamentárias, como forma de constituir base para a reorganização das ações 
em novos programas. Tal procedimento, por um lado, se necessário para evitar descon-
tinuidades nas ações em curso, revelou-se, por outro, um obstáculo para a incorporação 
da inovação metodológica no desenho dos programas do PPA. Conforme expressa um 
analista deste processo, 

(...) ingressar em um mundo novo olhando para trás e guiado por mapas referentes a um 
mundo velho pode não ser um bom começo. As ações em andamento não tinham sido dese-
nhadas sob o conceito de programa e nem para atacar problemas bem definidos. Resultaram 
de uma visão convencional (setorial, incremental, sem base em análises acuradas da realidade 
e sem preocupação com a gestão) que pouco podia oferecer para a implantação de inovações 
metodológicas e organizacionais como as pretendidas. Pelo contrário, essas ações poderiam 
contaminar a nova proposta com a força da tradição. (GARCIA, 2000).5

4. Para mais informações e análise aprofundada, ver GARCIA, Ronaldo. A Reorganização do Processo de Planeja-
mento do Governo Federal: o PPA 2000-2003. Brasília: Ipea, 2000 (Texto para Discussão, n. 726).

5. Cf. nota de rodapé anterior.
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Um aspecto decorrente do mesmo processo e que também comprometeu o desenho 
dos planos plurianuais foi a opção pela completa integração plano/orçamento, implemen-
tada a partir do PPA 2000-2003. Esta implicou a não diferenciação entre o plano – que 
deve ser seletivo nas ações que o integram, dado que expressa prioridades políticas – e 
o orçamento – que é abrangente por abarcar o conjunto das ações de governo. Apesar 
da necessária correspondência dos programas do primeiro no segundo, o mesmo não 
deveria ocorrer no sentido inverso. Afora este aspecto, a integração plano/orçamento, 
ao ser aplicada no nível mais desagregado das ações, resultou em prejuízo da transpa-
rência na alocação de recursos e do controle social. Isto porque a lógica da elaboração 
orçamentária dominou a concepção das ações do PPA, muitas delas amplas e genéricas o 
suficiente para abarcar várias das ações efetivas dos órgãos setoriais e, dessa forma, evitar 
o engessamento orçamentário na sua execução – tal mecanismo ficou conhecido como 
“ações guarda-chuva”. Com isto, os programas e ações do PPA deixam de ser a referência 
ao processo de planejamento interno dos órgãos da administração pública, sendo en-
campados mais como uma extensão do processo orçamentário, e percebidos, em alguns 
casos, como um entrave burocrático a um planejamento mais racional e flexível. 

A seguir, a título de ilustração, são apresentadas evidências de problemas na relação 
entre os processos de planejamento de alguns ministérios selecionados e os programas 
formulados no PPA. Dois dos exemplos descritos dizem respeito a áreas com experiência 
consolidada em processos de planejamento: saúde e trabalho. Para compor o quadro, 
foi também incluída uma nova área de atuação do governo: a de promoção de políticas 
para as mulheres.

Planejamento e priorização na área de saúde
O PPA 2008-2011 trouxe uma mudança significativa no número de programas da área 
de saúde: 24 no período 2004-2007 para 13 no novo plano.6 Tal mudança mostrou-se 
importante, uma vez que, no período de 2000 a 2007, verificou-se relativa estabilidade 
na programação do Ministério da Saúde. As poucas alterações observadas então não 
implicaram mudanças expressivas no plano, posto que, essencialmente, os recursos 
financeiros permaneceram concentrados em dois ou três programas principais. 

É curioso observar que, apesar de o conjunto de programas não ter se modificado 
significativamente entre os PPAs 2000-2003 e 2004-2007, algumas ações orçamentárias 
foram incluídas em programas específicos para expressar as priorizações de governo. 
Entre estas ações sublinham-se aquelas relacionadas ao Farmácia Popular e às áreas de 
saúde bucal e atenção às urgências e emergências. Em 2003, o governo lançou o Pro-
grama Farmácia Popular do Brasil, com o objetivo de ampliar o acesso da população a 
medicamentos essenciais. Esta iniciativa nunca se conformou enquanto um programa 
do PPA propriamente, tendo sido inserida no plano em ações do Programa Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Também no caso do Brasil Sorridente – nome fantasia 
utilizado pelo Ministério da Saúde (MS) para a Política Nacional de Saúde Bucal –, a 
visualização orçamentária nunca foi trivial, envolvendo ações de vários programas, entre 

6. São os seguintes os programas: Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde; Assistência Ambulatorial e Hospitalar 
Especializada; Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos; Atenção Básica em Saúde; Ciência, Tecnologia e Inovação 
no Complexo da Saúde; Gestão da Política de Saúde; Implementação da Política de Promoção da Saúde; Promoção da Ca-
pacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde; Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar; Saneamento 
Rural; Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados; Vigilância e Prevenção de Riscos Decorrentes da 
Produção e do Consumo de Bens e Serviços; e Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos.  
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eles o Atenção Básica em Saúde, no qual constava uma ação que consistia no repasse de 
recursos para implantação de equipes de saúde bucal nos municípios. Quanto à atenção 
às urgências e emergências, a ação mais visível era então o SAMU 192, que consistia em 
uma central de regulação da atenção às ocorrências, além do repasse de recursos para 
os governos locais para compra de ambulâncias. Em termos concretos, esta forma de 
incluir no PPA iniciativas, estratégias e programas considerados prioritários resultava 
em dificuldade para contemplá-los no orçamento e no próprio plano. Para fazê-lo, 
fazia-se necessário recorrer a informações internas do ministério sobre a execução de 
suas ações.

Nesse contexto, o lançamento do Mais Saúde, em dezembro de 2007, representa 
uma tentativa de reorganizar os planos de investimento e revelar as prioridades do MS.7 
A iniciativa é composta por sete eixos: promoção da saúde, atenção à saúde, complexo 
industrial da saúde, força de trabalho em saúde, qualificação da gestão, participação e 
controle social, e cooperação internacional. Cabe destacar que esta foi concebida quando 
o PPA 2008-2011 se encontrava então em processo de elaboração. É revelador o fato de 
que o documento que apresenta o Mais Saúde mencione o PPA apenas no que se refere 
às estimativas de recursos para a área.8 

Outra questão relevante na área é o fato de terem sido mencionadas, para cada um dos 
eixos que integram o Mais Saúde, medidas de política que ora são programas, ora ações do 
PPA, e, não raro, iniciativas que parecem reordenar ações. Por exemplo: o PPA 2008-2011 
inclui um programa denominado Implementação da Política de Promoção à Saúde. Por sua 
vez, no eixo promoção da saúde do Mais Saúde verificam-se medidas como os Brasileirinhos 
Saudáveis e a expansão das ações de planejamento familiar, entre outros, que mais parecem 
ter relação orçamentária com outros programas do PPA, como o Promoção da Capacidade 
Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde e o Atenção Básica em Saúde. 

Em meio a essas iniciativas, deve-se ressaltar ainda o Sistema de Planejamento do 
Sistema Único de Saúde (PlanejaSus), cujo objetivo principal consiste em coordenar o 
processo de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) nas três esferas de governo. 
Esta concepção afigura-se particularmente interessante para programas amplamente 
descentralizados, como é o caso da maioria dos programas e ações na área da saúde. 

O planejamento das políticas de trabalho e renda 
Há dez programas sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
no Plano Plurianual 2008-2011.9 Em relação ao PPA 2004-2007, percebe-se que a única  
alteração de relevo residiu na exclusão do Programa Primeiro Emprego – suas ações 
encontram-se hoje sob a guarida do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), 
sob responsabilidade da Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da  
Secretaria Nacional da Juventude.

7. Para mas detalhes sobre essa iniciativa, ver o capítulo Saúde desta edição. 

8. “O Programa, ora apresentado à sociedade brasileira, contempla 73 medidas e 165 metas num total de R$ 89,4 bilhões, 
estando R$ 65,1 bilhões garantidos no Plano Plurianual (PPA) e R$ 24,3 bilhões destinados à expansão das ações. Esse 
conjunto de iniciativas permite consolidar a percepção estratégica de que a Saúde constitui uma frente de expansão que 
vincula o desenvolvimento econômico ao social. Insere-se, portanto, na perspectiva aberta pelo governo do Presidente Lula, 
ao lançar uma estratégia nacional de desenvolvimento sinalizada pela formulação e pela apresentação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) à sociedade brasileira.” (Ministério da Saúde, 2008, p.7).

9. Os programas do MTE são os seguintes: Democratização das Relações de Trabalho; Crédito Orientado ao Desenvolvimento 
e Geração de Emprego e Renda; Economia Solidária em Desenvolvimento; Erradicação do Trabalho Escravo; Integração das 
Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda; Microcrédito Produtivo Orientado; Qualificação Social e Profissional; Rede 
de Proteção ao Trabalho; Segurança e Saúde no Trabalho; e Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda.
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De maneira geral, o conjunto dos programas do MTE tem-se mantido bastante 
estável ao longo dos diversos planos. O PPA 2004-2007 na verdade limitara-se tão-
somente a incluir dois novos programas (Primeiro Emprego e Economia Solidária em 
Desenvolvimento), acrescidos posteriormente de um terceiro (Microcrédito Produtivo 
Orientado). Nos demais programas, deu-se apenas a reunião de ações existentes no plano 
anterior. Desde então, o único programa que sofreu reajustes substanciais no seu conjunto 
de ações foi o Economia Solidária. Isto provavelmente pelo fato de a maior parte dos 
gastos do MTE estar pré-definida em seus programas, pois que se trata de transferências 
e benefícios constitucionais (BNDES,10 seguro-desemprego e abono salarial), acordos 
judiciais (complemento da atualização do FGTS)11 e custeio de sistemas já estruturados 
(fiscalização, registro sindical, segurança e saúde do trabalhador).

Não obstante a estabilidade da estrutura de programas, há dois tipos de iniciativas 
pouco transparentes nos planos plurianuais que comandam uma parcela importante dos 
esforços do MTE. A primeira corresponde à definição de linhas de crédito, por meio da 
alocação de depósitos especiais do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT). Dado serem 
recursos extra-orçamentários, fazem parte de programas do PPA – em geral o programa 
de crédito, ex-Proger), mas não são objeto da discussão orçamentária. Porém, a definição 
de depósitos especiais obedece a um trabalho de planejamento que leva em conta as 
disponibilidades do FAT, a definição de critérios de acesso, a equalização da taxa de juros 
etc. Este processo se dá no âmbito do Conselho Deliberativo do FAT (Codefat), sendo 
hoje talvez o item predominante da pauta desta instância de participação social.

A atuação normativa é o outro aspecto da ação do MTE insuficientemente re-
presentada nos instrumentos de planejamento. Apenas o custeio do Fórum Nacional 
do Trabalho figura nos planos – tanto no atual quanto no anterior. Contudo, mais do 
que simplesmente sediar as discussões, boa parte da ação da Secretaria de Relações de 
Trabalho consiste na elaboração de proposta de reforma das normas trabalhistas, na 
intervenção sobre a tramitação de matérias no Congresso, e na articulação junto a mo-
vimentos sociais e operadores do direito, entre outros. E isto não surge enquanto uma 
exclusividade do atual governo: a agenda dos ministros do Governo FHC era igualmente 
dominada pelo tema.

Cabe apontar também outros compromissos que definem a ação do MTE. Em re-
lação às iniciativas transversais (PAC, Agenda Social, Programa Nacional de Juventude), 
a participação do ministério se dá quase sempre via custeio de cursos de qualificação 
profissional. Assim, observa-se um espaço importante de decisão que, embora limitado 
do ponto de vista dos recursos, se constrói internamente às três principais ações orça-
mentárias do Programa Qualificação Social e Profissional.

O MTE não conta com um ciclo de conferências setoriais para o conjunto das 
políticas de trabalho e renda, não obstante terem tido lugar dois congressos do sistema 
público de emprego e uma conferência nacional de economia solidária. Ou seja, não há 
um plano ou um conjunto de diretrizes pactuadas junto à representação da sociedade 
civil. O que mais se assemelha a um plano global é a Agenda Nacional do Trabalho De-
cente, um compromisso pactuado junto à Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
A agenda deve ser implementada por meio de um programa nacional, incluído no PPA e 

10. BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

11. FGTS: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
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coordenado por um comitê executivo interministerial de 16 pastas. Na prática, o progra-
ma reúne aqueles preexistentes, tanto do âmbito do MTE quanto de outros ministérios, 
em torno de três grandes prioridades: gerar mais e melhores empregos, com igualdade de 
oportunidades de tratamento; erradicar o trabalho escravo e eliminar o trabalho infantil, 
em especial suas piores formas; e fortalecer os atores tripartites e o diálogo social como 
um instrumento de governabilidade democrática. Não há, contudo, mecanismos de 
monitoramento e avaliação que estabeleçam conexões entre os resultados dos programas 
e o alcance das prioridades, o que cria o risco de que o compromisso se torne vazio em 
termos da responsabilização do governo.

Por fim, registre-se um movimento digno de nota ocorrido em 2007, que foi a apro-
vação de um PPA-Codefat. Este consiste em uma proposta, legitimada junto ao conselho, 
que contém tanto a programação qualitativa quanto a previsão de recursos. Embora seu 
objetivo precípuo tenha sido pressionar o Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) no tocante à alocação de recursos ao MTE, a iniciativa poderia evoluir 
para um plano de ação socialmente pactuado para a política de emprego e renda.

O planejamento das políticas para as mulheres no nível federal
As políticas para as mulheres são implementadas por diferentes órgãos do governo federal. 
Neste contexto, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) tem como 
papel principal a articulação destas iniciativas, o fomento a ações inovadoras, a qualifi-
cação das ações existentes a partir da perspectiva da igualdade de gênero e, finalmente, 
ainda que de maneira marginal, a execução de algumas ações sob a sua responsabilidade. 
Com isto, a secretaria deveria, ao menos em princípio, coordenar, em alguma medida, o 
planejamento das políticas para as mulheres no governo federal. São inúmeros os fatores 
– de ordem administrativa, política, cultural, entre outros – que explicam a dificuldade 
no exercício deste papel.

O principal instrumento utilizado até o momento foi o Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres (PNPM). O I PNPM foi elaborado a partir das diretrizes aprovadas 
na I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada em 2004. O plano 
reunia ações de diferentes ministérios e foi implementado entre 2004 e 2007. Pode-se 
avaliar que a maior parte das ações executadas já fazia parte do planejamento setorial dos 
ministérios, que, ainda assim, encontram permanente dificuldade em “prestar contas” para 
a SPM a respeito do que foi ou não realizado, do número de beneficiárias e, sobretudo, 
dos valores alocados e gastos em determinada ação – lembre-se que a ação constante do 
PNPM na imensa maioria dos casos não correspondia a uma ação no PPA.

O I PNPM foi avaliado na II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 
realizada em agosto/2007, e, a partir de suas diretrizes, foi elaborado o II Plano Nacional 
de Políticas para as Mulheres, ainda mais pontuado de ações, e com o envolvimento de um 
número ainda maior de ministérios. O plano é acompanhado por um comitê composto por 
representantes destes ministérios, o que permite algumas trocas de informações, e também 
algum exercício de pressão por informações ou até pela implementação de determinada 
ação. Não se pode dizer, entretanto, que se verifique de fato um papel de coordenação, e 
muito menos que exista uma orientação ou um direcionamento único e homogêneo das 
ações do governo federal voltadas para as mulheres. Neste sentido, dificilmente se pode 
falar em uma política nacional para as mulheres  propriamente dita.

O PPA não reflete nenhuma dessas questões, e os PNPMs são de fato instrumentos  
alternativos que pouco organizam a atuação governamental. Na ausência de uma  
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política unificada e de um orçamento mulher, contudo, o PPA da SPM é considerado 
para avaliar se os recursos para as políticas para as mulheres aumentaram ou diminuíram, 
por exemplo. O plano engloba apenas algumas ações executadas pela secretaria, sendo 
que a maior parte de sua atuação não se reflete no PPA. E isto não somente porque a 
articulação e as parcerias não figuram ali, mas também porque importantes iniciativas – 
como o chamado Programa Mulher e Ciência –12 desaparecem no âmbito de uma ação 
mais genérica.

Se os instrumentos de planejamento de que o governo atualmente lança mão 
apresentam sérias limitações para a grande maioria dos órgãos, no caso de uma secre-
taria especial esta questão se agrava sobremaneira. Afinal, a SPM tem curto histórico 
institucional, tem a atribuição de trabalhar uma questão que perpassa todas as áreas 
de atuação governamental, experimenta uma permanente necessidade de reafirmar sua 
importância, e enfrenta a necessidade de se sustentar politicamente. Tudo isto se dá num 
contexto em que “quanto mais recursos orçamentários, mais poder”. Daí que o papel 
de articulação a ser desempenhado se conforma enquanto uma difícil missão, especial-
mente em virtude da estrutura da administração pública federal, na qual só se trabalha 
setorialmente, e cujos integrantes, além de apresentarem resistência, simplesmente não 
sabem atuar de maneira intersetorial. As iniciativas promovidas neste sentido – comitês, 
conselhos, planos – mostram-se bastante infrutíferas em sua maioria. Acabam por se 
configurar mais enquanto espaços nos quais cada representante informa o que seu órgão 
vem fazendo do que enquanto fóruns articuladores e potencializadores da ação pública. 
Certamente, guardam o mérito de reunir atores que normalmente não se reúnem, e 
ainda o potencial de alavancar iniciativas inovadoras. Estas duas qualidades, contudo, 
mereceriam ser mais bem exploradas.

2 A Agenda Social e seu significado na definição de prioridades de governo
A Agenda Social foi construída ao longo de 2007, em um processo coordenado pela 
Casa Civil, e que contou com a participação de representantes do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão e de órgãos setoriais com iniciativas relacionadas à área 
social. As reuniões e discussões sobre a proposta ocorreram em paralelo aos trabalhos 
de elaboração do PPA 2008-2011. Assim, ao mesmo tempo em que os órgãos definiam 
seus programas e ações para o novo PPA, a Casa Civil coordenava reuniões para a seleção 
do que comporia a Agenda Social do governo federal.

A partir das discussões, foram selecionados os eixos organizadores da agenda, que 
tem a Câmara de Políticas Sociais da Presidência da República como instância decisória, 
mas cuja coordenação é descentralizada: cada eixo está sob responsabilidade de um órgão 
específico. É importante salientar que tal opção contrasta com a que prevaleceu no caso 
do PAC, que é tanto gerenciado quanto monitorado pela Casa Civil.

Em linhas gerais, os grandes objetivos da Agenda Social são: reduzir a desigualdade 
social; consolidar uma política garantidora de direitos; buscar a gestão integrada das 
políticas, promovendo oportunidades; e incentivar a pactuação federativa entre União, 
estados e municípios. O box apresenta os eixos que integram a proposta.

12. Programa Mulher e Ciência corresponde a um nome de utilização corrente, mas não oficial.
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AGENDA SOCIAL
Ampliação dos benefícios do Bolsa Família

1. Redução das Desigualdades Geração de oportunidades às famílias pobres
Ampliação dos serviços socioassistenciais

2. Juventude Integração dos programas de juventude
Mulheres
Quilombolas
Povos indígenas

3. Direitos da Cidadania Criança e adolescente
Pessoas com deficiência
Documentação civil básica
Povos e comunidades tradicionais
Idosos

4. Cultura Ampliação das políticas de cultura
5. Educação Maior qualidade da educação
6. Saúde Ampliação das políticas de saúde
7. Segurança Segurança pública com cidadania
8. Territórios da Cidadania Superação da pobreza rural

Apesar de terem sido construídas em processo paralelo à elaboração do PPA, as inicia-
tivas da Agenda Social remetem a ações que integram o plano, sem haver necessariamente 
uma correspondência direta entre elas – daí o tratamento alternativo de iniciativas em 
vez de ações. Isto porque, por razões de execução orçamentária, algumas ações desenhadas 
no PPA são mais genéricas, conhecidas como ações “guarda-chuva”, conforme referido 
anteriormente. Neste sentido, cumpre salientar que a transparência na implementação das 
iniciativas da agenda, cujo recursos estão alocados em diferentes programas e ações do PPA, 
exigirá a montagem de um sistema de acompanhamento e monitoramento específico.

A seguir apresenta-se uma breve descrição e análise dos eixos integrantes da Agenda 
Social.

Redução das desigualdades
O primeiro eixo da Agenda Social tem como objetivo principal ampliar o escopo e a 
magnitude de atuação do governo federal no combate às desigualdades. Para tanto, 
definiu-se como frentes a ampliação dos benefícios do Bolsa Família, a geração de opor-
tunidades às famílias pobres, e a ampliação dos serviços socioassistenciais. Tais iniciativas 
estão majoritariamente sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), mas envolvem ainda os ministérios da Educação, do Trabalho 
e Emprego (MTE), e do Desenvolvimento Agrário.  

Instituído em 2003 como estratégia de garantia de renda para as famílias em situação 
de pobreza e extrema pobreza, o Programa Bolsa Família (PBF) atende atualmente cerca 
de 10,8 milhões de famílias. O valor do benefício pode variar de R$ 20,00 a R$ 182,00, 
a depender da composição e do perfil das famílias – em setembro de 2008, o valor médio 
pago era de R$ 85,92. Como parte da política de ampliação dos benefícios do PBF, dois 
reajustes foram concedidos recentemente. O benefício básico13 passou de R$ 50,00 para 
R$ 58,00, em 2007, e depois para R$ 62,00, em 2008; o benefício variável14 passou, 
no primeiro momento, de 15,00 por criança para R$ 18,00, e posteriormente para e  
R$ 20,00. Outra importante mudança no Bolsa Família foi a inclusão de jovens com 16 
e 17 anos, que, desde março de 2008, contam com o chamado benefício variável jovem 
(BVJ), que possibilita o pagamento às famílias de até dois benefícios de R$ 30,00 por 
adolescente nesta faixa etária.

13. O benefício básico é pago às famílias consideradas extremamente pobres, com renda mensal per capita de até  
R$ 60,00 por pessoa. 

14. O benefício variável é pago às famílias pobres (com renda mensal per capita de até R$ 120,00), desde que contem com 
crianças e adolescentes até 15 anos, limitando-se a três o número máximo de benefícios por família.
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Com vistas ao fomento à geração de oportunidades às famílias beneficiárias do 
PBF, o governo federal criou no MDS a Secretaria de Articulação Institucional e Parce-
rias, que tem como objetivo principal articular ações de promoção social. Uma de suas  
frentes de atuação volta-se para a promoção da qualificação e da inserção profissional 
dos beneficiários do programa. Em outra linha, o ministério vem desenvolvendo ações 
de inclusão produtiva, microcrédito e economia solidária – esta última em parceria com 
o Ministério do Trabalho e Emprego. 

Paralelamente a essas ações, a geração de oportunidades para as famílias pobres 
urbanas e rurais também é promovida por meio de iniciativas como: a alfabetização  
de adultos; o apoio à comercialização da safra dos agricultores familiares via aquisição de 
alimentos para doação às famílias em situação de insegurança alimentar; e a promoção 
do acesso à água, por intermédio do apoio à construção de cisternas para armazenamento 
de água da chuva no Semi-Árido.

A última iniciativa deste eixo trata da ampliação de serviços socioassistenciais. 
Para cumprir o compromisso, o MDS assumiu dois desafios. Primeiramente, pretende 
ampliar o Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF) – um serviço continuado  
de proteção social básica dirigido ao atendimento de famílias em situação de vulnera-
bilidade social. Em segundo lugar, está prevista a expansão, ainda em 2008, da rede de 
Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e de Centros de Referência Especia-
lizada em Assistência Social (Creas).

Juventude
Coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, este eixo objetiva avançar 
na integração dos programas voltados para os jovens, ampliando o número de benefi-
ciários. O novo ProJovem foi criado para estender e aprimorar a articulação entre os 
programas de cunho emergencial (ProJovem, Escola de Fábrica, Consórcio Nacional de 
Juventude e Saberes da Terra) e destes com ações mais estruturantes nas áreas de educação, 
cultura, esporte e saúde. O novo ProJovem abriga as ações anteriores em um modelo 
de gestão compartilhada entre a Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da 
República (SNJ/PR), o Ministério da Educação (MEC), o MDS, o MTE e o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA).

O novo programa tem por objetivo a reintegração dos jovens ao processo educacio-
nal, a sua qualificação profissional e o acesso a ações de cidadania, esporte, cultura e lazer. 
Divide-se em quatro modalidades: adolescente; trabalhador; campo; e urbano. Propõe 
a unificação do valor do auxílio financeiro, bem como a harmonização dos currículos 
e da carga horária. Com isso, é meta do governo federal obter ganhos de escala com o 
novo desenho institucional. 

O ProJovem Adolescente tem como público-alvo jovens de 15 a 17 anos cujas famílias 
sejam participantes do Programa Bolsa Família ou que se encontrem em situação de risco 
social, independentemente da renda familiar. As demais modalidades do programa aten-
dem jovens de 18 a 29 anos e, diferentemente do ProJovem Adolescente, ofertam bolsas de  
R$ 100,00 por mês. O ProJovem Urbano visa elevar o grau de escolaridade, com a conclusão 
do ensino fundamental e a qualificação profissional do público atendido, e busca fomentar o 
desenvolvimento de ações comunitárias e de cidadania. O ProJovem Campo, que igualmente 
objetiva a elevação da escolaridade e a qualificação profissional, é direcionado para jovens 
trabalhadores da agricultura familiar. Utiliza uma metodologia de regime de alternância 
entre atividades na sala de aula e atividades desenvolvidas na família e na comunidade, 
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com um calendário que respeita o ciclo agrícola. Por sua vez, o ProJovem Trabalhador visa 
preparar jovens desempregados, cujas famílias tenham renda per capita de até ½ salário 
mínimo, para o mercado de trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda.15 

Direitos de Cidadania
Este eixo envolve ações que buscam ampliar a escala de atendimento e o acesso a direitos 
por parte dos seguintes grupos sociais: mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com 
deficiência, idosos, quilombolas, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. 
Objetivam também garantir o direito à documentação civil básica, de modo a erradicar 
o sub-registro de nascimento e expandir o acesso ao registro civil.

Quando da discussão da inserção da temática dos direitos das mulheres na Agenda 
Social, optou-se por limitar o tema ao enfrentamento da violência. Apesar de ser um pro-
grama do PPA e de responsabilidade da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
(SPM), a inserção do chamado Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra 
as Mulheres na agenda traz dois importantes trunfos à iniciativa: um incremento signi-
ficativo de recursos e o aumento do potencial de articulação dos diferentes ministérios. 
Os objetivos do pacto são reduzir os índices de violência contra as mulheres, promover 
mudança cultural no sentido do respeito à diversidade de gênero e valorização da paz, 
e garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de violência. Para tanto, 
organiza-se em quatro áreas estruturantes, que são: consolidação da Política Nacional 
de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, aí incluída a implementação da Lei 
Maria da Penha; combate à exploração sexual e ao tráfico de mulheres; promoção dos 
direitos humanos das mulheres em situação de prisão; e promoção dos direitos sexuais 
e reprodutivos e enfrentamento da feminização da Aids. Dado que o problema da vio-
lência doméstica contra as mulheres envolve questões variadas e deve ser enfrentado por 
meio de políticas integradas, caso o pacto seja bem-sucedido em sua implementação,  
as ações neste âmbito, pela primeira vez no nível federal, serão potencializadas por meio 
da articulação entre diferentes ministérios. Com isso, o pacto apresenta a vantagem de 
representar uma priorização temática, mas também a imensa dificuldade de requerer 
coordenação intersetorial para alcançar êxito e se diferenciar de iniciativas anteriores.

Por sua vez, a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) coordenou os grupos 
que elaboraram as propostas para pessoas com deficiência e crianças e adolescentes, bem 
como para a garantia de documentação civil básica, com o envolvimento de diversos 
órgãos, numa lógica de complementaridade das ações em políticas específicas.16 

O primeiro conjunto de iniciativas, lançado em setembro de 2007, foi o referente 
às pessoas com deficiência, e seu objetivo é promover a inclusão social deste segmento, 
equiparando oportunidades. Contempla diversas ações para garantir o acesso desta 
população a necessidades básicas, como moradia e escolas acessíveis, além de transporte 
adaptado e ampliação do atendimento da demanda reprimida de órteses e próteses na 
área da saúde. Adicionalmente, a proposta é investir em campanhas educativas que 
combatam o preconceito contra as pessoas com deficiência.

As iniciativas da Agenda Social voltadas para crianças e adolescentes foram lançadas em 
outubro de 2007 e visam ao fortalecimento do núcleo familiar e à intervenção em territó-

15. Para mais detalhes sobre o novo ProJovem, ver o capítulo Direitos Humanos e Cidadania do número 15 deste periódico.

16. Até o momento  ainda não foi elaborado um plano específico para o subeixo Idosos.
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rios de alta vulnerabilidade para a redução da violência que atinge crianças e adolescentes.  
Inclui ações de prevenção às situações de violência, centradas no fortalecimento e na arti-
culação das políticas existentes nos municípios-alvo do Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania (Pronasci); a promoção do desenvolvimento infanto-juvenil por 
meio de núcleos esportivos do Segundo Tempo; espaços culturais (Pontos de Cultura); e a 
ampliação da oferta de vagas em creches. Estão previstas também ações para o retorno ao 
âmbito familiar de adolescentes abrigados por pobreza, e a qualificação da rede de acolhi-
mento institucional. Para os adolescentes em conflito com a lei, as ações têm por meta a 
instituição de centros de formação para os socioeducadores, a construção de unidades con-
forme padrão arquitetônico e pedagógico adequado à prática socioeducativa, e a ampliação 
massiva das vagas oferecidas em liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. 
Por fim, está prevista ainda a instituição de um Observatório dos direitos da criança e do 
adolescente, centrado na gestão e no monitoramento destas iniciativas. 

Em dezembro de 2007, foram consolidadas as ações para a garantia de documen-
tação civil básica. Para tanto, a proposta articula campanhas de mídia, comitês locais de 
mobilização coordenados pelos gestores do Programa Bolsa Família, e mutirões sistemá-
ticos nos 60 bolsões de sub-registro identificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) –  além de avançar até junto a populações específicas (indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos e trabalhadores rurais, por exemplo). Será também ampliada 
a rede de serviços de registro civil, com sua implantação em municípios não atendidos, 
expansão do atendimento em municípios com cobertura deficiente, e criação de serviços 
de registro civil itinerantes e nas maternidades.  Está prevista a implantação de  novos 
pontos de emissão da carteira de trabalho, e expansão, com auxílio dos Cras, do serviço 
de documentação nas áreas que compõem os territórios da cidadania. Para a população 
de baixa renda será garantida a gratuidade do registro civil de nascimento, bem como 
do CPF e do RG.17

Coordenadas pela Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), 
as iniciativas para as comunidades remanescentes de quilombos, em especial as titu-
ladas e certificadas nos Territórios da Cidadania, objetivam melhorar as condições de 
vida dos quilombolas. Na Agenda Social estão incluídas as ações de acesso a terra, com 
o respectivo reconhecimento, a demarcação, e sua titulação. As comunidades também 
serão atendidas com ações de fomento à inclusão produtiva e para a melhoria de infra-
estrutura e da qualidade de vida. 

A Fundação Nacional do Índio (Funai) coordena as ações da agenda voltadas para 
os povos indígenas, que compreendem a proteção das terras – com a regularização fun-
diária e proteção de índios isolados –, a articulação de ações setoriais para promover a 
qualidade de vida nos territórios indígenas, e a documentação de línguas indígenas.

Cultura
Este eixo da Agenda Social parte do diagnóstico circunstanciado das dificuldades de 
democratização da cultura no país. Organiza-se em torno de três diretrizes, quais sejam: 
i) ampliar o acesso aos bens e serviços culturais e meios necessários para a expressão 
simbólica, promovendo a auto-estima, o sentimento de pertencimento, a cidadania, o 
protagonismo social e a diversidade cultural; ii) qualificar o ambiente social das cidades 
e do meio rural, estendendo a oferta de equipamentos e dos meios de acesso à produ-

17. CPF: Cadastro de Pessoas Físicas/Ministério da Fazenda; RG: carteira de identidade.
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ção e à expressão cultural; e iii) gerar oportunidades de trabalho, emprego e renda para 
trabalhadores, micro, pequenas e médias empresas e empreendimentos da economia 
solidária do mercado cultural brasileiro. 

Nesse eixo, a Agenda Social se organiza em torno de ações dos programas do Minis-
tério da Cultura, tendo sido definido como público focal jovens, crianças e adolescentes, 
trabalhadores e famílias de baixa renda. A iniciativa apresenta um escopo territorial bem 
definido, tendo como objetivo alcançar, prioritariamente, as áreas com índices signifi-
cativos de violência, baixa escolaridade e outros indicadores de baixo desenvolvimento, 
situadas nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Dessa forma, centraliza-se em 
favelas, periferias e áreas degradadas, centros históricos e metropolitanos, municípios com 
maiores índices de violência, municípios com menores índices de educação básica, cidades 
com até 20 mil habitantes, quilombos, territórios indígenas, comunidades artesanais, e 
os “territórios de cidadania”.

Educação
Constituído por ações destacadas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 
este eixo da Agenda Social teve suas linhas gerais divulgadas em março de 2007.18 
Abrange a educação básica – inclusive programas destinados a alfabetizar os adultos –, 
a educação profissional técnica e tecnológica, e o ensino superior. Entre as inovações 
trazidas encontra-se a estratégia de responsabilização das outras instâncias governa-
mentais em torno de compromissos com a melhoria da qualidade da educação básica, 
mensurada pelo novo indicador criado pelo MEC, o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb). Nova sistemática de apoio técnico e financeiro do ministério 
a estados e municípios, foi instituída com a substituição das transferências voluntárias, 
até então realizadas mediante convênios fragmentados, pela proposta de elaboração de 
Planos de Ação Articulada (PAR). Dessa forma, as transferências voluntárias passam 
a obedecer a um plano estratégico plurianual orientado em quatro dimensões: gestão; 
relação com a comunidade; projeto pedagógico; e infra-estrutura. O MEC elegeu os 
municípios com piores desempenhos no Ideb em 2005 como prioridade neste apoio, 
tendo também incluído as grandes cidades, por concentrarem em suas periferias escolas 
com insuficientes condições de oferta educacional. Das iniciativas do PDE integram 
a Agenda Social:

• alfabetização de jovens e adultos, com prioridade para os municípios com taxas 
mais elevadas de analfabetismo;

• expansão da formação e capacitação de professores, com a implantação do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil e de pólos de apoio presencial;

• apoio à construção, reforma e aquisição de equipamentos para creches e escolas 
públicas de educação infantil (ProInfância);

• expansão da educação profissional e tecnológica;

• reestruturação e expansão das universidades federais, com prioridade para a inte-
riorização da rede de escolas federais e a garantia de vagas em universidades por 
meio de bolsas do ProUni;

• eletrificação de escolas mediante o Programa Luz para Todos;

18. Para discussão sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação (PED), ver o número 15 deste periódico, assim como o 
capítulo Educação, adiante, neste volume.
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• implantação de laboratórios de informática em todas as escolas públicas; e

• apoio à expansão do transporte escolar, com o Programa Caminho da Escola.

Justifica-se o destaque dessas ações como iniciativas da Agenda Social pelos impactos 
que podem gerar sobre a redução de desigualdades de oportunidades educacionais, uma 
vez que favorecem segmentos menos privilegiados. A inclusão da formação de profes-
sores na agenda, por seu turno, deve-se ao papel estratégico desempenhado por este 
profissional e à insuficiência verificada na área. Do mesmo modo, eleger a implantação 
de laboratórios de informática como iniciativa da agenda é reconhecer que a educação 
pública deve garantir a todos a oportunidade de dominar os instrumentos e linguagens 
essenciais à vida contemporânea. Considerando-se, entretanto, o objetivo da transver-
salidade proposto pela agenda, não basta eleger tais iniciativas se a articulação com os 
demais eixos não for perseguida.

Saúde

Em relação à área de saúde, as prioridades da Agenda Social foram destacadas do Mais 
Saúde, que apresenta um plano detalhado de investimento e atuação de caráter prioritário 
do Ministério da Saúde para o período de 2008-2011. São pontos significativos desta 
iniciativa a reiteração do elo existente entre saúde e desenvolvimento socioeconômico, 
a necessidade de articulação da saúde com outras políticas públicas, e a percepção da 
importância do setor sob o ponto de vista da geração de emprego, renda e produção.  
A agenda mantém todas as iniciativas/ações do Mais Saúde, reagrupando-as em torno 
de quatro eixos: i) promoção e atenção à saúde; ii) mais acesso e melhor qualidade;  
iii) gestão e participação; e iv) produção, desenvolvimento e cooperação. 

Em linhas gerais, a agenda contempla as prioridades que, nos últimos tempos, têm 
sido definidas para a área da assistência à saúde: reforço da atenção básica por meio da 
expansão do Saúde da Família, do Brasil Sorridente e do trabalho de Agentes Comunitá-
rios de Saúde, agora acrescida de atividades a serem desenvolvidas no âmbito das escolas.  
A melhor qualificação dos profissionais de nível superior do Saúde da Família é também 
iniciativa relevante no reforço à atenção básica.

Além dessas iniciativas do Mais Saúde que integram a Agenda Social, destacam-se 
ainda:

• o Saúde na Escola (avaliação clinica, nutricional, saúde bucal e psicossocial);

• o tratamento da hipertensão e do diabetes;

• o planejamento familiar (contraceptivos, vasectomias, laqueaduras e reprodução 
assistida); e

• a ampliação do acesso a serviços especializados (oncologia, hemodiálise, cardiolo-
gia, neurocirurgia, traumato-ortopedia, oftalmologia e saúde auditiva).

No eixo de acesso e qualidade estão agrupadas as ações de investimento em infra-
estrutura, duplicação da cobertura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu), e ampliação de serviços especializados. Na gestão são destacadas a implantação 
de complexos reguladores, com a finalidade de melhorar o acesso a internações em todos 
os sistemas estaduais e em todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. Fazem 
parte deste eixo ainda a implantação de novas formas de compra de serviços (contratu-
alização com hospitais filantrópicos) e de gestão (fundação estatal). 
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Segurança 
O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) integra a Agenda  
Social para dar resposta às demandas em torno do controle da criminalidade e do aperfei-
çoamento da política de segurança. Seu objetivo é coordenar a implementação de ações 
de segurança pública e políticas sociais em territórios com altos índices de violência, 
localizados inicialmente em 12 áreas metropolitanas prioritárias. Neste sentido, este 
eixo da agenda apresenta uma perspectiva inovadora de conjugação entre prevenção, 
controle e repressão da criminalidade, com o enfrentamento das raízes socioculturais 
do crime e da violência.

Para implementar tal proposta, o Pronasci prevê ações estruturais e programas 
locais. As primeiras envolvem a modernização das instituições de segurança pública e 
do sistema prisional, a valorização dos profissionais de segurança pública, e o enfrenta-
mento da corrupção policial e do crime organizado, por exemplo. Os programas locais 
se traduzem em ações de caráter social, muitas delas já realizadas pelo governo federal e 
que deverão ser especialmente direcionados ao público-alvo do programa (adolescentes 
e jovens na faixa etária de 15 a 29 anos que se encontrem em situação de risco social, 
sejam egressos do sistema prisional, estejam em conflito com a lei e/ou sejam membros 
de famílias expostas à violência). 

Um mérito do Pronasci é valorizar o princípio de integração entre diferentes ações 
do Estado e da sociedade, uma vez que a prevenção da violência inclui a articulação 
de atividades de caráter múltiplo, implementadas pelo poder público (União, estados 
e municípios), mas também por organizações não governamentais (ONGs) e outros 
agentes sociais. No entanto, é grande a dúvida sobre as possibilidades de se vencerem 
as dificuldades de composição de interesses inerentes à reunião de tantas ações e atores. 
A gestão do programa talvez seja o maior desafio a ser enfrentado, levando-se em conta 
ainda que as próprias comunidades atendidas também devem participar dos processos 
das decisões e das avaliações do programa.

Territórios da Cidadania
No âmbito do desenvolvimento rural, a Agenda Social está organizada em torno do 
Territórios da Cidadania, um esforço de priorização e de integração de programas multis-
setoriais em determinados espaços rurais, que passam a ter uma dimensão microrregional 
reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. A iniciativa compreende um 
amplo conjunto de ações que devem atuar de forma sinérgica de modo a garantir, apoiar 
e incentivar o desenvolvimento sustentável nos territórios – ou áreas – selecionados. 
Com base na programação dos órgãos da União que têm suas ações definidas no PPA, 
foram selecionadas todas que pudessem contribuir direta e indiretamente para propiciar 
a elevação das condições de vida da população, o crescimento econômico e a inclusão 
social em dado espaço territorial. A partir de objetivos tão amplos, foi estabelecida a 
necessidade de abranger as seguintes áreas: econômica, social, e de infra-estrutura, com 
a identificação de 133 ações.

Tal esforço advém de uma nova visão sobre o conceito de ruralidade, o qual trans-
cende a simples delimitação zona rural/zona urbana, ao abranger as pequenas cidades 
que estejam em estreita relação com as atividades agropecuárias. É também fruto da 
constatação de que as ações governamentais definidas até recentemente com o objeti-
vo de promover o desenvolvimento rural eram insuficientes. Os fracassos em termos 
de efetividade sobre as condições socioeconômicas nas áreas com maior concentração  
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de pobreza e desigualdade fez com que fossem buscadas formas de atuação que pudessem 
produzir os resultados desejados.

A concepção do Territórios da Cidadania começou em 2007, quando foi definido 
o início da atuação em 30 territórios rurais. Em 2008, deverá operar em cerca de mil 
municípios, distribuídos por todas as regiões do país. Estes municípios compõem os  
60 territórios selecionados para integrar a Agenda Social.19 A configuração de cada um 
deles obedeceu a definições prévias de respeito a identidade e solidariedade microrregio-
nais, tendo como ponto central de referência os municípios com os menores índices de 
desenvolvimento humano (IDHs) e baixo dinamismo econômico. Também a existência 
de assentamentos rurais contribuiu para a definição e seleção dos territórios. 

A implementação de um programa desse porte, que inclui ações de responsabili-
dade de diversos órgãos e que deve atuar em espaços geopolíticos com características e 
necessidades específicas, torna imperativa a articulação dos agentes públicos e privados 
envolvidos. Isto vale  tanto no nível horizontal – o conjunto de instituições federais 
comprometidas com as ações a serem desenvolvidas – como no nível vertical – o com-
prometimento e a participação dos poderes estaduais e municipais. Propostas anteriores 
que visavam à convergência de ações de tantos atores políticos e sociais nunca chegaram 
a cumprir todos os objetivos preestabelecidos. Assim, a tarefa de implementação do 
Territórios da Cidadania exigirá uma inédita competência política e técnica para que 
possa ter sucesso, não se limitando à enumeração das ações que tiverem sido  executadas, 
completa ou parcialmente.

3 Considerações sobre a Agenda Social e o planejamento federal 
Tendo em vista o breve balanço apresentado, cumpre discutir em que medida o caráter 
político da Agenda Social – enquanto rol de opções estratégicas de governo no campo 
social – se coaduna com o planejamento dos diversos órgãos expresso no PPA e, em 
especial, com as prioridades definidas setorialmente. A questão central aqui é se estas 
várias iniciativas contribuem de fato para o planejamento da política social, ou se, da 
forma como têm sido construídas, terminam por aumentar a dificuldade de se verificar 
as reais priorizações ou mesmo as principais mudanças nas diferentes áreas. 

Em relação ao PPA, afirmou-se aqui anteriormente que este instrumento tem sido 
pouco efetivo como peça de planejamento, uma vez que incorpora indistintamente 
todas as ações implementadas pelos diversos órgãos do governo federal – ou seja, tanto 
aquelas que já estão inseridas na rotina da máquina pública, quanto as inovações e 
prioridades que, para se concretizarem, exigiriam a definição e o planejamento de estra-
tégias de operação originais e/ou específicas. No limite, estas estratégias estão delineadas 
nos planos setoriais. É curioso, entretanto, que não se façam refletir na principal peça  
de planejamento de médio prazo do governo federal. E como não ganham o sentido de 
conjunto que o PPA permitiria, o planejamento federal acaba se ressentindo da ausência 
de direcionamento a partir de uma visão estratégica das prioridades governamentais.

É também relevante a dificuldade verificada de lidar, em um modelo geral de pla-
nejamento, com as diferenças entre as atuações mais centralizadas – como é o caso da 
que caracteriza o Ministério da Previdência Social – e aquelas nas quais o ente federal 

19. A proposta de desenvolvimento do Territórios da Cidadania prevê ampliar sua abrangência para mais territórios, perfa-
zendo um total de 1.808 municípios em 2009. Contudo, integram a Agenda Social apenas os 60 territórios mencionados 
que possuem os menores índices de desenvolvimento humano (IDHs) e indicadores de dinamismo econômico.
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descentraliza ou transfere grande parte dos recursos para estados e municípios – como 
acontece nas pastas da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social, e de tantas 
outras da área social. O modelo do PPA prevê a gestão por resultados, com a construção 
de indicadores por ação. Contudo, se 80% dos recursos de um ministério são executados 
de forma descentralizada, isto é, são efetivamente executados por estados e municípios, 
que também aportam recursos adicionais para aquela ação, não é possível separar a parte 
do resultado que se deve à atuação do ente federal daquela devida aos entes federados.

Uma dificuldade adicional identificada no modelo de planejamento organizado por 
meio do plano plurianual diz respeito à tendência de fragmentação das ações em progra-
mas setoriais em detrimento de sua articulação em programas multissetoriais, envolvendo 
a articulação e coordenação de ações de órgãos variados que atuam sobre o problema 
identificado. O mesmo pode-se dizer da falta de mecanismos eficazes para o tratamento 
de temas transversais, que perpassam a agenda de diferentes instâncias de governo e cujo 
enfrentamento requer a sua incorporação na rotina de planejamento das ações setoriais.

A construção da Agenda Social pode ser compreendida como uma forma de superar 
algumas dessas dificuldades. A questão da multissetorialidade, por exemplo, está pre-
sente em vários dos eixos da Agenda Social (juventude, direitos de cidadania, Pronasci 
e territórios da cidadania). Estas iniciativas são acompanhadas por câmaras técnicas 
compostas por representantes de vários ministérios e secretarias, o que possibilita a troca 
de informações e o estabelecimento de estratégias comuns para o alcance dos objetivos e 
metas estipulados. No entanto, há que se ressaltar que os instrumentos de planejamento 
e de gestão sofrem limitações para o acompanhamento acurado e a condução precisa de  
iniciativas desta ordem, em especial diante do número de atores, da heterogeneidade  
de perspectivas e da ausência de um sistema de informações adequadas para o monito-
ramento do desenvolvimento das ações. 

A agenda também contempla temas transversais. Deve-se mencionar que a questão 
da transversalidade das ações de governo passou a integrar a pauta política com claro 
destaque quando foram criadas a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, a Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres, bem como a Secretaria Nacional de Juventude. A criação destas secre-
tarias visava, por meio de um trabalho de articulação governamental realizado por órgãos 
ligados diretamente à Presidência da República, mobilizar os ministérios para que estes 
inserissem nos seus planejamentos, bem como na execução de suas políticas, enfoques 
voltados para os temas como direitos humanos, raça, gênero e juventude. As inúmeras 
dificuldades experimentadas por estas secretarias para efetivar a articulação de ações a 
partir de uma perspectiva transversal passam a ser agora objeto de enfrentamento no 
âmbito da coordenação da Agenda Social. 

Entretanto, a agenda é fundamentalmente um esforço no sentido de dar visibili-
dade a um plano político para a área social por meio da definição de objetivos e metas. 
Conforme afirmado anteriormente, este processo é o mesmo que se observou quando o 
governo federal destacou os projetos prioritários do PPA 2000-2003 e as metas presiden-
ciais do PPA 2004-2007. É algo que se impõe como uma necessidade. Fica evidente, no 
entanto, que, em vez de se buscar construir o plano a partir das prioridades políticas, 
tem-se optado por criar novas peças de planejamento com tal finalidade, o que, muitas 
vezes, ocasiona sobreposições – casos do PDE ou do Mais Saúde, dos órgãos setoriais,  
e dos eixos da Agenda Social, da Presidência da República.
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Uma das conseqüências da presença simultânea de instrumentos de planejamento 
diversos é fazer com que os órgãos participem de forma diferenciada dos respectivos 
processos de construção e negociação política. Assim, tendem a conferir prioridade 
àqueles que apresentam significado mais concreto ou imediato do ponto de vista da 
pauta setorial. A formulação e a condução do Territórios da Cidadania é uma evidência 
da carência de vínculo entre os diferentes processos de planejamento em que se envolvem 
os órgãos federais. Implementado a partir de 2007, o Territórios da Cidadania não está 
previsto no PPA 2008-2011, até porque sua natureza e sua forma são incompatíveis com 
o modelo de planejamento praticado atualmente. Porém, passou a integrar a Agenda 
Social. Assim como outras, esta iniciativa também se sobrepõe à programação original 
do PPA, o que pode contribuir para fragilizar o plano plurianual enquanto núcleo de 
articulação do planejamento de médio prazo, passando a expressar somente o conjunto 
de gastos orçamentários, que estão muito aquém da atuação real do governo. 

Outro exemplo do mesmo fenômeno é a relação do Pronasci com o PPA do Mi-
nistério da Justiça. No PPA 2004-2007, as unidades deste ministério responsáveis pelas 
questões de segurança pública – Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), 
Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Polícia Federal e Polícia Rodoviária 
Federal – tinham cada qual um ou dois programas, por meio dos  quais executavam 
todas as suas ações. Esta organização, apesar de contrária ao planejamento orientado por 
problemas, refletia uma divisão de competências e evitava que iniciativas fossem atra-
vancadas devido a dificuldades de cooperação entre os órgãos. Por seu turno, o desenho 
do Pronasci no novo PPA 2008-2011 foi marcado pela presença de ações já executadas 
pelo Depen e pela Senasp em seus programas. O que se evidencia, neste caso, é que o 
desenho de uma política abrangente em seus objetivos e em suas articulações não pôde 
ser devidamente conciliado com a metodologia de elaboração de programas do plano 
plurianual, especialmente pelo fato de se ter optado por aglutinar todas as distintas 
iniciativas em um único programa. 

Nesse contexto de superposições – e até mesmo conflitos – entre os diversos instru-
mentos presentes no âmbito do planejamento das ações federais na área social, fica uma 
indagação de fundo sobre as perspectivas de sucesso da Agenda Social. Embora as iniciativas 
ali reunidas tenham sido majoritariamente selecionadas a partir do que está consubstanciado 
no PPA e reproduzam algumas das prioridades políticas dos órgãos setoriais, elas refletem 
as opções estratégicas da cúpula de governo. Neste sentido, é válido ponderar sobre o grau 
de adesão à proposta por parte dos diferentes órgãos encarregados da implementação das 
ações. A questão relevante a ser discutida aqui é até que ponto se trata efetivamente de 
uma coincidência de estratégias, para o que haverá uma soma de esforços institucionais, 
ou em que medida os diferentes órgãos vêem na agenda tão simplesmente a possibilidade 
de proteger parte de sua pauta de intercorrências como contingenciamento de recursos e 
negociações políticas, por exemplo.

Paralelamente, cabe refletir ainda sobre as questões ligadas à organização institucional 
adequada ao funcionamento dessas iniciativas, boa parte delas de ampla magnitude e 
complexidade. Colocar em prática tal agenda de prioridades requer gestão estratégica, 
o que, além da clareza sobre quais são estas prioridades, implica dispor de instrumentos 
de mobilização e coordenação política sofisticados, capazes de romper com a lógica  
setorializada e burocratizada da execução do orçamento público. De aspectos como estes, 
entre outros, dependem as chances de sucesso da Agenda Social e suas repercussões sobre 
o aprimoramento do planejamento federal.
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