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POLPOLÍÍTICAS SOCIAIS: algumas caracterTICAS SOCIAIS: algumas caracteríísticassticas

►► ÉÉ um conjunto de programas e aum conjunto de programas e açções do ões do EstadoEstado::
�� Em geral Em geral éé continuada no tempocontinuada no tempo;;
�� Atende Atende necessidadesnecessidades ee direitos sociais;direitos sociais;

►► afetam vafetam váários dos elementos que compõem as condirios dos elementos que compõem as condiçções bões báásicas de vida sicas de vida 
da populada populaçção;ão;

►► inclusive aquelas que dizem respeito inclusive aquelas que dizem respeito àà pobrezapobreza e e àà desigualdadedesigualdade. . 

►► As As necessidades e direitosnecessidades e direitos surgem a partir do processo histsurgem a partir do processo históórico rico 
de cada sociedade especde cada sociedade especíífica. fica. 

►► Pode regularregular direta ou indiretamente o volume, as taxas e os direta ou indiretamente o volume, as taxas e os 
comportamentos do emprego e do salcomportamentos do emprego e do saláário na economia.rio na economia.

►► Tem carTem carááter de ter de sistemassistemas que se organizam mediante:que se organizam mediante:
►► articulaarticulaçção nacional;ão nacional;
►►pode ser ppode ser púúblico ou blico ou estatalmenteestatalmente regulado; e regulado; e 
►► tem mecanismo de financiamentotem mecanismo de financiamento..



►►OBJETIVOS DA POLOBJETIVOS DA POLÍÍTICA SOCIAL:TICA SOCIAL:
�� IgualdadeIgualdade –– seja de oportunidade ou de resultados seja de oportunidade ou de resultados ––

entre os indiventre os indivííduos. duos. 
►►Minimiza distorMinimiza distorçções de alocaões de alocaçção de bens e servião de bens e serviçços coletivos; os coletivos; 
►► rere--inserir indivinserir indivííduos marginalizados pela falta de oportunidades no duos marginalizados pela falta de oportunidades no 

mercado; emercado; e
►►promover a igualdade de resultados.promover a igualdade de resultados.

�� Solidariedade socialSolidariedade social -- a grupos ou faixas eta grupos ou faixas etáárias em rias em 
situasituaçções de dependência ou vulnerabilidade: ões de dependência ou vulnerabilidade: 
►► incapacidade de ganhar a vida por conta princapacidade de ganhar a vida por conta próópria devido a fatores pria devido a fatores 

externos, que independem da vontade individual; externos, que independem da vontade individual; 
►►posiposiçção vulnerão vulneráável no ciclo vital do ser humano (por exemplo vel no ciclo vital do ser humano (por exemplo 

criancriançças e idosos); eas e idosos); e
►► situasituaçções de risco, como em caso de acidentes (invalidez por ões de risco, como em caso de acidentes (invalidez por 

acidente). acidente). 



ConteConteConteConteConteConteConteConteúúúúúúúúdos substantivos/dos substantivos/dos substantivos/dos substantivos/dos substantivos/dos substantivos/dos substantivos/dos substantivos/ááááááááreas da reas da reas da reas da reas da reas da reas da reas da 

polpolpolpolpolpolpolpolíííííííítica social:tica social:tica social:tica social:tica social:tica social:tica social:tica social:

►► SOLIDARIEDADE SOCIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL SOLIDARIEDADE SOCIAL (Seguridade social):(Seguridade social):(Seguridade social):(Seguridade social):(Seguridade social):(Seguridade social):(Seguridade social):(Seguridade social):

�� Previdência;Previdência;Previdência;Previdência;Previdência;Previdência;Previdência;Previdência;

�� BenefBenefBenefBenefBenefBenefBenefBenefíííííííícios a servidores pcios a servidores pcios a servidores pcios a servidores pcios a servidores pcios a servidores pcios a servidores pcios a servidores púúúúúúúúblicos;blicos;blicos;blicos;blicos;blicos;blicos;blicos;

�� SaSaSaSaSaSaSaSaúúúúúúúúde; de; de; de; de; de; de; de; 

�� Assistência social; eAssistência social; eAssistência social; eAssistência social; eAssistência social; eAssistência social; eAssistência social; eAssistência social; e

�� Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho (seguro desemprego).(seguro desemprego).(seguro desemprego).(seguro desemprego).(seguro desemprego).(seguro desemprego).(seguro desemprego).(seguro desemprego).

►► IGUALDADE IGUALDADE IGUALDADE IGUALDADE IGUALDADE IGUALDADE IGUALDADE IGUALDADE (oportunidade e resultados):(oportunidade e resultados):(oportunidade e resultados):(oportunidade e resultados):(oportunidade e resultados):(oportunidade e resultados):(oportunidade e resultados):(oportunidade e resultados):

�� EducaEducaEducaEducaEducaEducaEducaEducaçççççççção; ão; ão; ão; ão; ão; ão; ão; 

�� Cultura;Cultura;Cultura;Cultura;Cultura;Cultura;Cultura;Cultura;

�� Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho Trabalho (Gera(Gera(Gera(Gera(Gera(Gera(Gera(Geraçççççççção de renda e inserão de renda e inserão de renda e inserão de renda e inserão de renda e inserão de renda e inserão de renda e inserão de renda e inserçççççççção profissional);ão profissional);ão profissional);ão profissional);ão profissional);ão profissional);ão profissional);ão profissional);

�� Desenvolvimento agrDesenvolvimento agrDesenvolvimento agrDesenvolvimento agrDesenvolvimento agrDesenvolvimento agrDesenvolvimento agrDesenvolvimento agráááááááário.rio.rio.rio.rio.rio.rio.rio.

►► InfraestruturaInfraestruturaInfraestruturaInfraestruturaInfraestruturaInfraestruturaInfraestruturaInfraestrutura social social social social social social social social (seguran(seguran(seguran(seguran(seguran(seguran(seguran(segurançççççççça e igualdade)a e igualdade)a e igualdade)a e igualdade)a e igualdade)a e igualdade)a e igualdade)a e igualdade)

�� HabitaHabitaHabitaHabitaHabitaHabitaHabitaHabitaçççççççção e Urbanismo; ão e Urbanismo; ão e Urbanismo; ão e Urbanismo; ão e Urbanismo; ão e Urbanismo; ão e Urbanismo; ão e Urbanismo; 

�� Saneamento bSaneamento bSaneamento bSaneamento bSaneamento bSaneamento bSaneamento bSaneamento báááááááásico; e sico; e sico; e sico; e sico; e sico; e sico; e sico; e 



ConteConteConteConteConteConteConteConteúúúúúúúúdos transversais:dos transversais:dos transversais:dos transversais:dos transversais:dos transversais:dos transversais:dos transversais:

►►RaRaRaRaRaRaRaRaçççççççça/cora/cora/cora/cora/cora/cora/cora/cor: promo: promoçção da Igualdade de ão da Igualdade de 

racial;racial;

►►GenêroGenêroGenêroGenêroGenêroGenêroGenêroGenêro: igualdade de : igualdade de genêrogenêro

►►Regional/LocalizaRegional/Localizaçção: ão: rural, rural, 

urbano, metropolitano, urbano, metropolitano, 

►►Idade:Idade: Juventude; idosos.Juventude; idosos.

►►Direitos Humanos, justiDireitos Humanos, justiçça e cidadania.a e cidadania.



PerPerííodo autoritodo autoritáário rio (anterior a CF88)(anterior a CF88)
TraTraçços estruturais,os estruturais, presentes, com presentes, com 
especificidades, em cada um e no conjunto dos especificidades, em cada um e no conjunto dos 
setores que foram objeto da asetores que foram objeto da açção ão 
governamental entre 1964/88 (educagovernamental entre 1964/88 (educaçção, ão, 
previdência, assistência, saprevidência, assistência, saúúde, suplementade, suplementaçção ão 
alimentar, habitaalimentar, habitaçção, saneamento e transporte ão, saneamento e transporte 
ppúúblico). São eles: blico). São eles: 
�� regressividaderegressividade dos mecanismos de dos mecanismos de 
financiamento; financiamento; 

�� centralizacentralizaçção do processo decisão do processo decisóório; rio; 
�� privatizaprivatizaçção do espaão do espaçço po púúblico; blico; 
�� expansão da cobertura e da oferta de bens e expansão da cobertura e da oferta de bens e 
serviserviçços;  os;  

�� reduzido carreduzido carááter ter redistributivoredistributivo..



RegressividadeRegressividade::
RRestrita utilizaestrita utilizaçção de recursos de natureza fiscal e pela ão de recursos de natureza fiscal e pela 
prevalência das fontes autoprevalência das fontes auto--sustentsustentááveis e veis e parafiscaisparafiscais. . 
SituaSituaçções setoriais especões setoriais especííficas:ficas:

�� HabitaHabitaçção e saneamento, as fontes de financiamento  ão e saneamento, as fontes de financiamento  --
reguladas pelo mercado e presididas, exclusivamente, pela reguladas pelo mercado e presididas, exclusivamente, pela 
llóógica da autogica da auto--sustentasustentaçção financeira.ão financeira.

�� Complexo previdenciComplexo previdenciáário (previdência, assistência mrio (previdência, assistência méédica e dica e 
assistência social), a principal base financeira era o Fundo assistência social), a principal base financeira era o Fundo 
de Previdência e Assistência Social (FPAS), integralizado de Previdência e Assistência Social (FPAS), integralizado 
por contribuipor contribuiçções dos assalariados, dos empregadores e dos ões dos assalariados, dos empregadores e dos 
trabalhadores autônomos trabalhadores autônomos 

�� SaSaúúde pde púública, suplementablica, suplementaçção alimentar e transporte ão alimentar e transporte 
coletivo urbano, não foram institucoletivo urbano, não foram instituíídas fontes das fontes parafiscaisparafiscais. A . A 
total dependência desses setores dos recursos do Tesouro total dependência desses setores dos recursos do Tesouro 
Nacional foi um dos fatores decisivos para a Nacional foi um dos fatores decisivos para a absoluta absoluta 
marginalizamarginalizaççãoão dessas poldessas polííticas na estratticas na estratéégia conservadora.gia conservadora.

�� EducaEducaçção, ão, úúnica com centralidade na estratnica com centralidade na estratéégia gia 
conservadora e cujas fontes fiscais tiveram primazia na conservadora e cujas fontes fiscais tiveram primazia na 
composicomposiçção do seu financiamento.ão do seu financiamento.



CentralizaCentralizaçção do processo decisão do processo decisóóriorio::
NNo Executivo federal o Executivo federal éé outro traoutro traçço estrutural da o estrutural da 
estratestratéégia conservadora, cuja contrapartida gia conservadora, cuja contrapartida éé a ausência a ausência 
de controle social e a exclusão da participade controle social e a exclusão da participaçção dos ão dos 
governos governos subnacionaissubnacionais.  Essa particularidade foi .  Essa particularidade foi 
condicionada pelo:condicionada pelo:
�� ArcabouArcabouçço institucional autorito institucional autoritáário vigente, marcado pelo rio vigente, marcado pelo 

extraordinextraordináário fortalecimento do Executivo federal perante rio fortalecimento do Executivo federal perante 
os demais poderes; os demais poderes; 

�� DebilitamentoDebilitamento dos mecanismos democrdos mecanismos democrááticos tradicionais ticos tradicionais 
de representade representaçção; ão; 

�� Cerceamento dos direitos civis e polCerceamento dos direitos civis e polííticos; e ticos; e 
�� Outros mecanismos coercitivos prOutros mecanismos coercitivos próóprios dos regimes de prios dos regimes de 

exceexceçção.ão.
A centralizaA centralizaçção das polão das polííticas sociais materializouticas sociais materializou--se, na se, na 
criacriaçção de complexas agências burocrão de complexas agências burocrááticas federais, ticas federais, 
portadoras de expressivos recursos de poder, que portadoras de expressivos recursos de poder, que 
passaram a formular, implementar e gerir polpassaram a formular, implementar e gerir polííticas ticas 
setoriais de corte nacional e a controlar fundos setoriais de corte nacional e a controlar fundos 
financeiros de magnitude considerfinanceiros de magnitude consideráável. vel. 



PrivatizaPrivatizaçção do espaão do espaçço po púúblicoblico::
A A extrema permeabilidade aos interesses particulares, extrema permeabilidade aos interesses particulares, 
empresariais e clientelistas. A fragilizaempresariais e clientelistas. A fragilizaçção dos ão dos 
mecanismos democrmecanismos democrááticos de controle e representaticos de controle e representaçção ão 
social facilitou o acesso de determinados atores, social facilitou o acesso de determinados atores, 
representantes de interesses empresariais privados representantes de interesses empresariais privados ààs s 
principais arenas de decisão da polprincipais arenas de decisão da políítica social em aliantica social em aliançça a 
com os setores burocrcom os setores burocrááticos. Ocorreu mediante:ticos. Ocorreu mediante:
�� formaformaçção de feudos ão de feudos 
�� mercados cativos no interior da mmercados cativos no interior da mááquina pquina púública, blica, 
�� superfaturamento, as prestasuperfaturamento, as prestaçções de contas fraudulentas, ões de contas fraudulentas, 
�� concorrências viciadas  concorrências viciadas  
�� trtrááfico de influência. fico de influência. 

A contrapartidas desses favoritismos a contribuiA contrapartidas desses favoritismos a contribuiçção ão 
empresarial para as campanhas ou empresarial para as campanhas ou ““esquemasesquemas”” polpolííticos ticos 
e a corrupe a corrupçção da burocracia estatal. ão da burocracia estatal. 
A privatizaA privatizaçção do espaão do espaçço po púúblico desfigura o carblico desfigura o carááter ter 
redistributivoredistributivo das poldas polííticas sociais, na medida em que ticas sociais, na medida em que 
captura parcela extraordincaptura parcela extraordináária do gasto social.ria do gasto social.



Expansão da coberturaExpansão da cobertura::
EExpansão quantitativa da oferta de bens e servixpansão quantitativa da oferta de bens e serviçços na totalidade os na totalidade 
dos setores, refletindo a ampliados setores, refletindo a ampliaçção da capacidade de intervenão da capacidade de intervençção ão 
do Estado no campo social: do Estado no campo social: 
�� Previdência Social:Previdência Social: passou de 2,3 milhões para 5,3 milhões de pessoas entre passou de 2,3 milhões para 5,3 milhões de pessoas entre 

1971 e 1980 (Silva, 1984);1971 e 1980 (Silva, 1984);

�� SaSaúúde:de: entre 1970 e 1980, o nentre 1970 e 1980, o núúmero de internamero de internaçções hospitalares (de 2,9 ões hospitalares (de 2,9 
milhões para 11,7 milhões), de consultas mmilhões para 11,7 milhões), de consultas méédicas (de 44 milhões para 179 dicas (de 44 milhões para 179 
milhões), de consultas odontolmilhões), de consultas odontolóógicas (de 3,1 milhões para 34 milhões);gicas (de 3,1 milhões para 34 milhões);

�� EducaEducaçção:ão: evoluevoluçção da taxa de escolarizaão da taxa de escolarizaçção da populaão da populaçção de 7 a 14 anos, que ão de 7 a 14 anos, que 
saltou de 45% para 80%, entre 1960 e 1980, e pelo crescimento dosaltou de 45% para 80%, entre 1960 e 1980, e pelo crescimento do nnúúmero de mero de 
matrmatríículas que, em igual perculas que, em igual perííodo, passou de 9,5 milhões para 18,5 milhões odo, passou de 9,5 milhões para 18,5 milhões 

�� HabitaHabitaçção:ão: no perno perííodo 1964/84, foram concedidos cerca de 4,5 milhões de odo 1964/84, foram concedidos cerca de 4,5 milhões de 
financiamentos habitacionais; efinanciamentos habitacionais; e

�� Saneamento:Saneamento: esse setor apresentou notesse setor apresentou notáável expansão da cobertura de vel expansão da cobertura de 
abastecimento de abastecimento de áágua. Entre 1970 e 1984, a participagua. Entre 1970 e 1984, a participaçção dos domicão dos domicíílios lios 
particulares permanentes urbanos com rede geral de abastecimentoparticulares permanentes urbanos com rede geral de abastecimento de de áágua no gua no 
total de domictotal de domicíílios particulares permanentes urbanos elevoulios particulares permanentes urbanos elevou--se de 54% para se de 54% para 
86%. 86%. 



Reduzido carReduzido carááter ter redistributivoredistributivo::
►► Previdência social:Previdência social:

►► baixo valor dos benefbaixo valor dos benefíícios; cios; 
►► condicionamento do acesso ao benefcondicionamento do acesso ao benefíício cio àà contribuicontribuiçção financeira; ão financeira; 
►► pela pela regressividaderegressividade do plano de contribuido plano de contribuiçções ões –– dada a fixadada a fixaçção do teto ão do teto 
de contribuide contribuiçção em vinte salão em vinte saláários mrios míínimos; nimos; 

►► limitada cobertura do trabalhador rural em relalimitada cobertura do trabalhador rural em relaçção ao urbano; e ão ao urbano; e 
►► pela existência de privilpela existência de priviléégios para determinadas categorias, que gios para determinadas categorias, que 
dispõem de dispõem de ““regimes especiaisregimes especiais””

►► SaSaúúde de -- distordistorçções implões implíícitas ao modelo curativocitas ao modelo curativo--privatista: privatista: 
►► concentraconcentraçção da prestaão da prestaçção de servião de serviçços nas regiões mais desenvolvidas; os nas regiões mais desenvolvidas; 
marginalizamarginalizaçção das aão das açções ligadas ao cuidados primões ligadas ao cuidados primáários de sarios de saúúde de 
(aten(atençção mão méédica sanitdica sanitáária); ria); 

►► desigualdades regionais no tocante ao risco de adoecer ou morrerdesigualdades regionais no tocante ao risco de adoecer ou morrer; ; 
►► pela existência de grande quantidade de pela existência de grande quantidade de óóbitos resultantes de doenbitos resultantes de doençças as 
associadas associadas àà mismisééria; ria; 

►► elevadas taxas de morbidade e de mortalidade infantil; e excessielevadas taxas de morbidade e de mortalidade infantil; e excessiva va 
incidência de epidemias associadas incidência de epidemias associadas àà mismisééria. ria. 



ContinuaContinuaçção...ão...

►► EducaEducaçção ão -- expansão quantitativa desqualificada. expansão quantitativa desqualificada. 
►► As condiAs condiçções de escolarizaões de escolarizaçção pioraram justamente na base ão pioraram justamente na base 
escolar. escolar. 

►► Baixa eficiência do ensino fundamental, refletida nos elevados Baixa eficiência do ensino fundamental, refletida nos elevados 
ííndices de repetência que estimulam a evasão e revelam a ndices de repetência que estimulam a evasão e revelam a 
seletividade do sistema; seletividade do sistema; 

►► a reduzida qualidade do trabalho pedaga reduzida qualidade do trabalho pedagóógico; gico; 
►► os baixos salos baixos saláários dos professores; rios dos professores; 
►► a ausência de uma efetiva pola ausência de uma efetiva políítica de capacitatica de capacitaçção de recursos ão de recursos 
humanos; humanos; 

►► a baixa escolaridade do corpo docente; a baixa escolaridade do corpo docente; 
►► a elevada participaa elevada participaçção de ão de ““professores leigosprofessores leigos””. . 
►► a preca precáária situaria situaçção da rede fão da rede fíísica escolar sica escolar 



ConstituiConstituiçção Federal de 1988ão Federal de 1988
►►AAmpliampliaçção e extensão dos direitos sociais; ão e extensão dos direitos sociais; 
►► ConcepConcepçção de seguridade social como ão de seguridade social como 
forma mais abrangente de proteforma mais abrangente de proteçção; ão; 

►► Afrouxamento do vAfrouxamento do víínculo contributivo nculo contributivo 
como princcomo princíípio estruturante do sistema;pio estruturante do sistema;

►► UniversalizaUniversalizaçção do acesso e a expansão da ão do acesso e a expansão da 
cobertura;cobertura;

►► RecuperaRecuperaçção e redefinião e redefiniçção de patamares ão de patamares 
mmíínimos dos valores dos benefnimos dos valores dos benefíícios sociais;cios sociais;

►►Maior comprometimento do Estado com o Maior comprometimento do Estado com o 
sistema, projetando um maior grau de sistema, projetando um maior grau de 
provisão estatal pprovisão estatal púública blica 



O conceito de O conceito de Seguridade SocialSeguridade Social, tem um significado , tem um significado 
diverso do conceito de diverso do conceito de Previdência SocialPrevidência Social. . 

►► Previdência Previdência éé um sistema de cobertura dos efeitos de um sistema de cobertura dos efeitos de 
contingências associadas ao trabalho, resultante de contingências associadas ao trabalho, resultante de 
imposiimposiçção legal e lastreado nas contribuião legal e lastreado nas contribuiçções dos afiliados ões dos afiliados 
para seu custeio; tem por objetivo ofertar benefpara seu custeio; tem por objetivo ofertar benefíícios aos cios aos 
contribuintes contribuintes –– previdentes previdentes –– quando, em ocasião futura, quando, em ocasião futura, 
ocorrer perda ou reduocorrer perda ou reduçção da capacidade laborativa dos ão da capacidade laborativa dos 
mesmos. mesmos. 

►► SeguridadeSeguridade éé um sistema de cobertura de contingências um sistema de cobertura de contingências 
sociais destinado a todos os que se encontram em estado sociais destinado a todos os que se encontram em estado 
de necessidade, não restringindo os benefde necessidade, não restringindo os benefíícios nem aos cios nem aos 
contribuintes nem contribuintes nem àà perda da capacidade laborativa; perda da capacidade laborativa; 
auxauxíílios a famlios a famíílias numerosas, pensões nãolias numerosas, pensões não--contributivas, contributivas, 
complementacomplementaçções de renda constituem benefões de renda constituem benefíícios de cios de 
seguridade porque ou não resultam de perda/reduseguridade porque ou não resultam de perda/reduçção da ão da 
capacidade laborativa ou dispensam a contribuicapacidade laborativa ou dispensam a contribuiçção ão 
pretpretéérita. rita. 



►► CF Artigo 194, diz que a seguridade social compreende CF Artigo 194, diz que a seguridade social compreende 
um conjunto integrado de aum conjunto integrado de açções de iniciativa dos ões de iniciativa dos 
Poderes PPoderes Púúblicos e da sociedade, destinadas a assegurar blicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos os direitos relativos àà sasaúúde, de, àà previdência e previdência e àà
assistência social.assistência social.

►► ParParáágrafo grafo úúnico. Compete ao Poder Pnico. Compete ao Poder Púúblico, nos termos blico, nos termos 
da lei, organizar a seguridade social, com base nos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos:seguintes objetivos:
�� I.universalidade da cobertura e do atendimento;I.universalidade da cobertura e do atendimento;

�� II.uniformidade e equivalência dos benefII.uniformidade e equivalência dos benefíícios e servicios e serviçços os ààs s 
populapopulaçções urbanas e rurais;ões urbanas e rurais;

�� III.seletividade e distributividade na prestaIII.seletividade e distributividade na prestaçção dos benefão dos benefíícios e cios e 
serviserviçços;os;

�� IV.irredutibilidade do valor dos benefIV.irredutibilidade do valor dos benefíícios;cios;

�� V.eqV.eqüüidade na forma de participaidade na forma de participaçção no custeio;ão no custeio;

�� VI.diversidade da base de financiamento;VI.diversidade da base de financiamento;

�� VII.carVII.carááter democrter democráático e descentralizado da administratico e descentralizado da administraçção, ão, 
mediante gestão mediante gestão quadripartitequadripartite, com participa, com participaçção dos trabalhadores, ão dos trabalhadores, 
dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos óórgãos rgãos 
colegiados. (inciso inclucolegiados. (inciso incluíído pela Emenda Constitucional ndo pela Emenda Constitucional nºº 20) 20) 



Brasil apBrasil apóós a Constituis a Constituiçção Federal de 1988ão Federal de 1988

►► ConstituiConstituiçção Federal define como direitos sociais (art 6ão Federal define como direitos sociais (art 6°°):):
�� EducaEducaçção, ão, 

�� SaSaúúde, de, 

�� Trabalho,Trabalho,

�� Lazer, Lazer, 

�� SeguranSegurançça, a, 

�� Previdência social,  Previdência social,  

�� ProteProteçção ão àà maternidade e maternidade e àà infância infância 

�� Assistência aos desamparadosAssistência aos desamparados

►► A organizaA organizaçção das polão das polííticas sociais não ticas sociais não éé automautomáática. O tica. O 
reconhecimento dos direitos sociais deve ser regulamentado em reconhecimento dos direitos sociais deve ser regulamentado em 
legislalegislaçção especão especíífica que determina a forma de implementafica que determina a forma de implementaçção do ão do 
direito:direito:

�� PrincPrincíípios; pios; 

�� forma da aforma da açção pão púública blica –– aaçções e gestão;ões e gestão;

�� fontes de financiamento;fontes de financiamento;

�� mecanismos de acompanhamento e controle; mecanismos de acompanhamento e controle; 

�� formas de participaformas de participaçção social. ão social. 



►► Durante a dDurante a déécada de 1990, para alguns dos cada de 1990, para alguns dos 
direitos assegurados constitucionalmente, houve direitos assegurados constitucionalmente, houve 
regulamentaregulamentaçção infraão infra--constitucional, dotandoconstitucional, dotando--os os 
de institucionalidade e de garantias de institucionalidade e de garantias 
ororççamentamentáárias:rias:

�� Seguridade social (Previdência, SaSeguridade social (Previdência, Saúúde e de e 
Assistência Social); Assistência Social); 

�� EducaEducaçção; ão; 

�� Acesso Acesso àà terra; e terra; e 

�� Direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas. 

►► Os demais direitos reconhecidos pelo artigo 6Os demais direitos reconhecidos pelo artigo 6°°
ainda não encontraram efetividade na legislaainda não encontraram efetividade na legislaçção ão 
regulamentadora,  estando que parcialmente regulamentadora,  estando que parcialmente 
estruturados em instituiestruturados em instituiçções pões púúblicas. blicas. 



►► PolPolíítica social esteve sob restritica social esteve sob restriçção fiscal e ão fiscal e 
colada no ciclo econômico;colada no ciclo econômico;

►► PolPolíítica social esteve em processo de reformas tica social esteve em processo de reformas 
((principalmente previdência e assistênciaprincipalmente previdência e assistência););

►► PolPolíítica social sob permanente ataque, tica social sob permanente ataque, 
principalmente no que diz respeito aos gastos principalmente no que diz respeito aos gastos 
(gera(geraçção do superão do superáávit);vit);

►► PolPolíítica social financiada de forma regressiva;tica social financiada de forma regressiva;

►► AmpliaramAmpliaram--se os desafios da polse os desafios da políítica social tica social 
devido a poldevido a políítica econômica tica econômica (amplia(ampliaçção do ão do 
desemprego, diminuidesemprego, diminuiçção da renda, etc);ão da renda, etc);

�� Uma saUma saíída foi as transferências de responsabilidades a respeito dos da foi as transferências de responsabilidades a respeito dos 
problemas sociais para a sociedade; problemas sociais para a sociedade; 

►► RestriRestriçção ao crescimento econômico e um ão ao crescimento econômico e um 
problema sproblema séério para a polrio para a polííticas sociaisticas sociais ((crescer de crescer de 



Fatores condicionantes para as polFatores condicionantes para as polííticas ticas 
sociais nos anos 90 e principio de 2000:sociais nos anos 90 e principio de 2000:

►► PolPolíítica social esteve sob restritica social esteve sob restriçção fiscal e colada no ciclo ão fiscal e colada no ciclo 
econômico;econômico;

►► PolPolíítica social esteve em processo de reformas tica social esteve em processo de reformas ((principalmente principalmente 
previdência e assistênciaprevidência e assistência););

►► PolPolíítica social sob permanente ataque, principalmente no que tica social sob permanente ataque, principalmente no que 
diz respeito aos gastos diz respeito aos gastos (gera(geraçção do superão do superáávit);vit);

►► PolPolíítica social financiada de forma regressiva;tica social financiada de forma regressiva;

►► AmpliaramAmpliaram--se os desafios da polse os desafios da políítica social devido a poltica social devido a políítica tica 
econômica econômica (amplia(ampliaçção do desemprego, diminuião do desemprego, diminuiçção da renda, ão da renda, etcetc););

�� Uma saUma saíída foi as transferências de responsabilidades a respeito dos proda foi as transferências de responsabilidades a respeito dos problemas blemas 
sociais para a sociedade; sociais para a sociedade; 

►► RestriRestriçção ao crescimento econômico e um problema são ao crescimento econômico e um problema séério para rio para 
a pola polííticas sociaisticas sociais ((crescer de acordo com PIB potencialcrescer de acordo com PIB potencial).).



ProduProduçção Legal para a Polão Legal para a Políítica Social, aptica Social, apóós a CF de 1988:s a CF de 1988:

VigenteExtingue a CPMF – extirpando-a do Orçamento da Segur idade e prorroga DRU2007

VigenteCria FUNDEB para dar reforrço à Educação Básica2006

VigenteTransfere a receita previdenciária para a Receita F ederal (Ministério da Fazenda)2005

VigenteCriação do MDS, responsável por ações assistenciais2004

VigenteO Estatuto do Idoso reduz de 67 para 65 anos a conc essão de benefícios da LOAS2003

Vigente em parteAprovação da EC – 41 reformando a previdência de ser vidores estatutários (RPP)2003

VigentesCriação do Bolsa-Família e do Fome Zero2003

Centralizados em 2003Criação do Bolsa Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio -Gás e Agente Jovem2001

Vigente em parteAprovação da EC – 27 dispondo sobre financiamento da  saúde na Federação2000

Vigente em 2004Instaura contribuição do servidor inativo (sem efei to após julgamento do STF 1999)1999

VigenteCria legislação do fator previdenciário (notional de fined accounts)1999

Vigente em parteAprovação da Emenda Constitucional EC – 20 da previd ência 1998

Reformada em 2003Aprovação da Emenda Constitucional EC – 21 do serviç o público1998

VigenteCria SIMPLES – regime especial de tributação para mi cro e pequenas empresas1996

Vigente PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil1996

Estabelece nova NOB da Saúde dispondo sobre respons abilidades federativas1996

VigenteReforma LDB educacionais e cria FUNDEF1996

VigenteConsolida Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS para idosos e deficientes1995

Vigente até 2007Revisão Constitucional autoriza destinar recursos d o OSS para outros fins (atual DRU)1994

Alterado em 1996Estabelece a NOB da Saúde dispondo sobre responsabi lidades federativas1993

Vigente até 2007Cria tributação sobre movimentação financeira, para  financiar a saúde (CPMF)1993

VigenteCessa transferência de recursos sobre folha para a saúde1993

Vigente em parteAprova novas Leis de Custeio (8.212) e Benefícios ( 8.213)1991

VigenteAprova RPP para todos os servidores (Lei 8.112 para  servidores federais)1990

VigenteCria a contribuição sobre o lucro líquido – CSLL1989

StatusCaracterização sumária da Legislação 1988-2007Ano



PolPolPolPolPolPolPolPolííííííííticas Sociais: ticas Sociais: ticas Sociais: ticas Sociais: ticas Sociais: ticas Sociais: ticas Sociais: ticas Sociais: ááááááááreas de atuareas de atuareas de atuareas de atuareas de atuareas de atuareas de atuareas de atuaçççççççção e benefão e benefão e benefão e benefão e benefão e benefão e benefão e benefíííííííícios cios cios cios cios cios cios cios 

concedidos concedidos concedidos concedidos concedidos concedidos concedidos concedidos -------- 19951995199519951995199519951995--------20052005200520052005200520052005

Áreas de Atuação Principais Programas/Ações Tipo de Beneficio 

1995 2005

Previdência Social Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) - Previdência social para todos 
os trabalhadores.

Aposentadorias, Pensões, 
Auxilios, e outros.

14,5 milhões 21,2 milhões

Benefícios a Servidores Públicos 
Federais

Regime Público de Previdência Social 
(RPPS) - Previdencia social para 
servidores civis e militares

Aposentadorias, Pensões, 
Auxilios, e outros.

872 mil 1.044 mil

Seguro-desemprego; Seguro concedido 4,7 milhões 5,5 milhões
Abono Pis-Pasep; Abono concedido 5,3 milhões 8,4 milhões
Sistema de intermediação nacional de 
emprego (Sine)

Trabalhadores colocados 149,4 mil 893,6 mil

Proger Operações de crédito realizada 92 mil                 3 milhões          

  (R$800 mil)    (R$ 21 bilhões)

Quantidade de beneficios concedidos

Emprego e Defesa do Trabalhador



ContinuaContinuaçção ão ……....

Áreas de Atuação Principais Programas/Ações Tipo de Beneficio 

1995 2005

Assentamentos de Trabalhadores Familias assentadas (estoque)  152,1 mil  685,8  mil   
(16,7 milhões de hectares)   (61,2 milhões de hectares)

PRONAF Contratos realizados 30,9 mil              1,7 milhões          
 (R$ 240 milhões)     (R$ 6,4 bilhões)

BBC-LOAS e RMV Beneficio atendidos 1,2 milhões 2,8 milhões
Bolsa Familia Familias atendidas - 8,7 milhões
PETI Pessoas atendidas 3,7 mil (1996) 1,0 milhão
Serviço de Ação Continuada (SAC) Pessoas atendidas 1,8 milhões 2,2 milhões

Programa Nacional de Alimentação EscolarMerendas concedidas ao ano 4,6 bilhões     7,3 bilhões       
 33,2 milhões alunos    36,4 milhões de alunos

(140 dias) (200 dias)

Programa de alimentação do trabalhadorTrabalhador benefiado 6,8 milhões 10,6 milhões
Atenção Básica (saúde da familia) Número de equipes 724 25,9 mil

150 municipios 5000 municípios
Educaçao Básica Matricula 39,7 milhoes 49,5 milhoes
Ensino de graduaçao Matricula 700 mil 3,2 milhoes
Ensino de pós-graduaçao Matricula (mestrado e doutor) 56 mil 99 mil

Programa do Livro didático Livros adiquiridos 57 milhoes 119,3 milhoes

Educação

Quantidade de beneficios concedidos

Saúde

Assistência Social

Alimentação e Nutrição

Desenvolvimento Agrário



Gasto PGasto Púúblico Social blico Social -- Três Esferas de GovernoTrês Esferas de Governo
Fontes: Para 1980,1985 e 1990: MFontes: Para 1980,1985 e 1990: Méédici e Maciel (1996); Para 1995: Fernandes dici e Maciel (1996); Para 1995: Fernandes etet allialli (1998); 2005: elabora(1998); 2005: elaboraçção prão próópriapria
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Gasto PGasto Púúblico Social: Participablico Social: Participaçção Percentual das ão Percentual das 
Esferas de GovernoEsferas de Governo

Fontes: Para 1980,1985 e 1990: MFontes: Para 1980,1985 e 1990: Méédici e Maciel (1996); Para 1995: Fernandes dici e Maciel (1996); Para 1995: Fernandes etet allialli (1998); 2005: elabora(1998); 2005: elaboraçção prão próópriapria
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Municipal 10,6 13,4 12,8 16,7 16,3

Estadual 23,6 24,6 26,9 23,7 21,8

Federal 65,8 62,0 60,4 59,6 61,9

1980 1985 1990 1995 2005



Gasto PGasto Púúblico Social das Três Esferas de Governo blico Social das Três Esferas de Governo --
participaparticipaçção percentual das ão percentual das ááreas de atuareas de atuaçção socialão social
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Outros 0,4 1,2 1,4 1,9 1,9

Saneamento 5,0 5,0 4,2 1,3 1,2

Emprego e Def. Trabalhador 0,3 0,3 5,1 2,2 2,9

Assistência Social 1,6 1,7 2,3 2,1 4,8

Habitação e Urbanismo 13,4 8,8 7,2 7,3 3,8

Saúde 16,9 16,4 16,5 16,1 15,2

Educação e Cultura 19,6 22,0 22,2 20,7 18,5

Benefícios a Servidores 0,0 0,0 0,0 22,5 19,7

Previdência Social 42,9 44,5 41,1 26,0 32,0

1980 1985 1990 1995 2005



Abrangência:Abrangência:

►► Previdência:Previdência: aumento da cobertura, mas abrangência aumento da cobertura, mas abrangência 

ainda ainda éé restrita para a popularestrita para a populaçção urbana;ão urbana;

►► SaSaúúde:de: universalizauniversalizaçção com dificuldades para a ão com dificuldades para a 

integralizaintegralizaçção;ão;

►► EducaEducaççãoão: : universalizauniversalizaçção e baixa qualidade;ão e baixa qualidade;

►►Assistência SocialAssistência Social: : oferta de servioferta de serviçços restrita e os restrita e 

focalizafocalizaçção nos programas de transferência de renda;ão nos programas de transferência de renda;

►► Trabalho e rendaTrabalho e renda: : voltada principalmente para os voltada principalmente para os 

empregados formais;empregados formais;

►►Desenvolvimento AgrDesenvolvimento Agrááriorio: : cobertura cobertura 

insuficiente.insuficiente.



CaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracterCaracteríííííííística geral:stica geral:stica geral:stica geral:stica geral:stica geral:stica geral:stica geral:

►► AmpliaAmpliaçção da ão da privatizaprivatizaççãoão em algumas em algumas ááreas da reas da 

polpolíítica social (Previdência; Satica social (Previdência; Saúúde e Educade e Educaçção);ão);

►► DescentralizaDescentralizaççãoão de responsabilidades com de responsabilidades com 

alguma sinergia;alguma sinergia;

►► ParticipaParticipaçção socialão social frfráágil ou inexistente;gil ou inexistente;

►► Gestão Gestão de polde polííticas, programas e aticas, programas e açções burocrões burocráática tica 

e sem cultura de avaliae sem cultura de avaliaçção; eão; e

►► Estrutura deEstrutura de financiamento financiamento altamente altamente 

regressiva no que diz respeito a renda e pouco regressiva no que diz respeito a renda e pouco 
atuante no que diz respeito aos estoques de riqueza.atuante no que diz respeito aos estoques de riqueza.



Desafios:Desafios:
►► PrevidênciaPrevidência: ampliar acesso e garantir : ampliar acesso e garantir 

permanência com melhoria de benefpermanência com melhoria de benefíícios e cios e 
sustentabilidade;sustentabilidade;

►► SaSaúúdede: assegurar a universaliza: assegurar a universalizaçção e integralidade e ão e integralidade e 
intensificar a promointensificar a promoçção da saão da saúúde;de;

►► EducaEducaççãoão: alcan: alcanççar a universalizaar a universalizaçção do acesso na ão do acesso na 
educaeducaçção bão báásica e progressividade com qualidade;sica e progressividade com qualidade;

►► Assistência socialAssistência social: garantir o direito a renda e : garantir o direito a renda e 
aos serviaos serviçços bos báásicos da assistência social;sicos da assistência social;

►► Trabalho e rendaTrabalho e renda: constituir um sistema p: constituir um sistema púúblico blico 
de emprego;de emprego;

►► Desenvolvimento agrDesenvolvimento agrááriorio: ampliar a distribui: ampliar a distribuiçção ão 
de terra e implementar polde terra e implementar polííticas integradas de ticas integradas de 
gerageraçção de renda e inclusão produtiva;ão de renda e inclusão produtiva;



Indicadores SocaisIndicadores Socais



ProporProporçção de crianão de criançças de 7 a 14 anos, que freqas de 7 a 14 anos, que freqüüentam entam 
escola escola -- Brasil  Brasil  -- 1995 a 20061995 a 2006
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Anos mAnos méédios de estudo da populadios de estudo da populaçção de 15 anos ou ão de 15 anos ou 
mais de idade mais de idade -- Brasil  Brasil  -- 1995 a 20061995 a 2006
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Taxa de analfabetismo da populaTaxa de analfabetismo da populaçção de 15 anos ou ão de 15 anos ou 
mais de idade mais de idade -- Brasil  Brasil  -- 1995 a 20061995 a 2006
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Mortalidade infantil  Mortalidade infantil  -- Brasil  Brasil  -- 1995 a 20051995 a 2005
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Percentual de domicPercentual de domicíílios urbanos com esgotamento lios urbanos com esgotamento 
sanitsanitáário adequado  rio adequado  -- Brasil  Brasil  -- 1995 a 20061995 a 2006
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Percentual de idosos de 60 anos ou mais que recebe Percentual de idosos de 60 anos ou mais que recebe 
aposentadoria ou pensão aposentadoria ou pensão -- Brasil  Brasil  -- 1995 a 2006 1995 a 2006 
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ÍÍndice de ndice de GiniGini -- Brasil  Brasil  -- 1995 a 20061995 a 2006
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Razão 20/20: quanto os 20% mais ricos ganham mais Razão 20/20: quanto os 20% mais ricos ganham mais 
que os 20% mais pobres que os 20% mais pobres -- Brasil  Brasil  -- 1995 a 20061995 a 2006
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DistribuiDistribuiçção percentual das pessoas residentes em domicão percentual das pessoas residentes em domicíílios lios 
particulares permanentes com Renda Domiciliar Per Capita particulares permanentes com Renda Domiciliar Per Capita 
(RDPC) de at(RDPC) de atéé meio salmeio saláário mrio míínimo de 2006 nimo de 2006 -- Brasil  Brasil  -- 1995 a 1995 a 

2006          2006          
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Precariedade: ocupados sem carteira ou por Precariedade: ocupados sem carteira ou por 

conta prconta próópria sobre total de ocupados pria sobre total de ocupados -- Brasil  Brasil  --

1995 a 20061995 a 2006
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SalSaláário mrio méédio real do trabalho principal dio real do trabalho principal -- Brasil  Brasil  --

1995 a 2006 (pre1995 a 2006 (preçços de set. 2006)os de set. 2006)
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