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Apresentação

O

modelo de seguridade social previsto na Constituição de 1988 imprimiu mudanças importantes
na política social brasileira. Antes baseada na ideia de seguro social fundado no trabalho, a proteção social passou a ter como base a noção de direito de cidadania, acompanhando os fundamentos
dos estados de capitalismo avançado dos países centrais. A universalização do acesso foi a primeira
grande consequência, com impactos principalmente nas áreas de saúde e assistência social; ela também
influenciou a previdência, ao romper com o caráter regulado da cidadania, ainda que mantivesse o
caráter contributivo para a maioria dos benefícios.
Por outro lado, apesar de restrito às áreas de saúde, previdência e assistência social, o modelo constitucional previu lógica inovadora na integração de políticas e ações para o atendimento das necessidades sociais. Além disso, inovou no financiamento, ao alterar suas fontes e vincular o uso dos recursos.
Prevista como mecanismo central de modernização do Estado no sentido da democratização, a seguridade baseou-se na descentralização do poder decisório, incorporando os entes subnacionais, assim
como instituiu instâncias de participação social.
O modelo gerou novos e robustos sistemas de saúde e de assistência social, ampliou e democratizou a previdência social, democratizou o acesso e a utilização de serviços, consolidou a noção de direito, criou novas modalidades de gestão, criou e consolidou estruturas de controle social. No entanto,
muitos dos elementos previstos não foram implementados. Ao contrário, foram até alterados em sua
essência, como ocorreu com o financiamento, por meio da não efetivação do orçamento da seguridade, da revinculação de recursos para as distintas áreas e da desvinculação, para outros fins, de parte
significativa do orçamento exclusivo da seguridade.
A integração setorial também não se concretizou. Foram criadas estruturas apartadas umas das
outras, com baixa intersecção e lógicas de funcionamento distintas. Os debates que cercaram as reformas levadas a cabo na previdência social, bem como seus resultados, apesar de algumas medidas de
maior equidade na distribuição de benefícios, reforçaram a lógica do seguro, distanciando-a da noção
de seguridade e isolando-a das demais áreas de saúde e assistência social.
Diversos fatores explicam as limitações à seguridade social como prevista no modelo constitucional, mas é possível afirmar que todos tiveram como pano de fundo os conflitos entre a implementação
de um modelo ampliado de seguridade e a adoção de políticas neoliberais a partir da década de 1990.
Como em outros países latino-americanos, o Brasil sofreu as consequências dessas políticas e apresenta, atualmente, um modelo complexo de políticas sociais. A seguridade social tem lugar de destaque
entre essas políticas, com potentes estruturas institucionais geradoras de políticas universais de baixa
qualidade e acesso precário, em paralelo a vigorosas ações focalizadas de transferência de renda, de alto
impacto na redução da pobreza, mas de futuro incerto quanto à construção de cidadania. Também, a
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par de um potente sistema de participação e controle social institucionalizado e em funcionamento.
Verifica-se que a capacidade de interferência dos atores sociais organizados nos destinos das políticas
sociais é ainda muito frágil, fazendo com que a cidadania se enfraqueça enquanto possibilidade de
construção pela coletividade de um Estado igualitário e democrático. Nesse sentido, é preciso pensar o
modelo de Estado que está sendo construído, de qual forma se delineia a questão social no Brasil hoje,
e que implicações para a democracia pode ter o padrão de tratamento das desigualdades sociais e da
exclusão social.
A área de saúde nunca adotou integralmente a noção de seguridade social. Contudo, o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a consolidação da noção de direito social e a expansão do
debate acerca da pobreza e das desigualdades, em tese, favorecem tanto a noção de proteção necessária do Estado a riscos sociais, como o reconhecimento da relação intrínseca entre os diversos problemas
sociais e a consequente necessidade de integração das distintas áreas. Essas premissas, contudo, não
têm estado associadas à institucionalização e ao aprofundamento da seguridade social, mas à expansão
de setores distintos, com lógicas e objetivos diversos. Nesse sentido, é preciso atualizar o debate sobre
a seguridade e sistematizar propostas que possam servir de base aos atores em defesa de sua ampliação. Por outro lado, e mais importante, é necessário reinserir a saúde brasileira à noção de seguridade,
que é o que lhe dá consistência para ser mais que um sistema de acesso universal à assistência à saúde:
ser um dos pilares de consolidação de uma democracia igualitária.
Foi com esse objetivo que o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) organizou esse volume da Coleção Pensar em Saúde. Convidamos renomados especialistas para tratar do tema da seguridade social com a complexidade e abrangência requeridas. Assim, em uma primeira parte, “Desafios à cidadania e à coesão social: direitos sociais, universalidade e integralidade”, Sonia Fleury,
Joan Subirats, Eva Alfama, Anna Obradors, Anália Mara Minteguiaga e Maria Lucia Werneck Vianna discutem as bases conceituais da noção de seguridade social e os desafios contemporâneos à sua
concretização. Roger Rios finaliza esta primeira parte aplicando os princípios de universalidade e integralidade ao direito à saúde no caso brasileiro. A segunda parte, “Conflitos e contradições na institucionalização da seguridade social no Brasil”, trata especificamente da seguridade social brasileira na
atualidade. Marcio Pochmann, José Roberto Afonso e Gabriel Gdalevici Junqueira analisam aspectos
do mercado de trabalho e da estrutura fiscal que constrangem a expansão da seguridade social. Sulamis
Dain, Eli Iôla Gurgel, Pedro Paulo de Salles Dias Filho e Aldaíza Sposati analisam o desenvolvimento
do financiamento da seguridade social, enfocando as áreas de saúde e assistência social. Lenaura de
Vasconcelos Costa Lobato apresenta o que seriam dilemas da seguridade social hoje, após 21 anos de
sua implantação pela Constituição de 1988.
Em nome do Cebes, agradecemos aos autores e esperamos que este livro contribua para recuperar,
na área social e na de saúde, em particular, a bandeira imprescindível da seguridade social.
A todos, uma excelente leitura!
Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato e Sonia Fleury
Rio de Janeiro, agosto de 2009
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PARTE 1
DESAFIOS À CIDADANIA E À COESÃO SOCIAL:
DIREITOS SOCIAIS, UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE

Capítulo 1

Coesão e seguridade social
Sonia Fleury
“Não há coesão sem proteção social”
Robert Castel (1995, p. 769)

O significado da coesão social
A noção de coesão social coloca o centro da atenção na ação cooperativa que se desenvolve a
partir da existência de um quadro normativo e um sistema de crenças e valores compartilhados
pelos membros de uma comunidade. Assim, implica, por um lado, a existência de uma autoridade que assegure o funcionamento da ordem estabelecida e, por outro lado, a ocorrência de
demandas de reconhecimento e integração simbólica em uma comunidade nacional.
A existência de vínculos entre os indivíduos em uma coletividade que se configura na construção de autoridade é vista como condição de exercício da liberdade individual pelos filósofos
contratualistas, sendo também defendida por Durkheim (1973) ao afirmar que em todo lugar em
que se forma um grupo, forma-se também uma disciplina moral.
Castel (2008) cita Hobbes, que no Leviatã afirma a necessidade do poder absoluto para responder à demanda por proteção, que emerge da condição de insegurança. Ao liberar os homens
do medo, o poder absoluto lhes brinda a possibilidade de gozo da liberdade na esfera privada.
Também Bauman (2005, p. 66) reconhece que “a vulnerabilidade e a incerteza humanas são as
principais razões de ser de todo poder político”.
Sem dúvidas, é longo o caminho que vai da afirmação da necessidade de um Estado absoluto
para garantir a segurança à construção da democracia social e do estado de bem-estar social,
como instrumento de garantia da proteção social.
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Diferentemente dos autores contratualistas, os quais colocavam no estado natural as características antropológicas dos indivíduos nas modernas sociedades emergentes, é preciso entender
que a necessidade de estar protegido é construída socialmente e varia em cada momento da
história. Enquanto nas sociedades tradicionais os indivíduos encontram a proteção na própria
hierarquia social e no lugar que ocupam no interior da teia de relações familiares e sociais que
constituem a comunidade, só na sociedade moderna eles se encontram livres desses vínculos e,
portanto, inseguros e demandando ao Estado a proteção social.
A justificativa da construção da ordem decorre da necessidade de redução dos riscos e dos
sentimentos de insegurança e incerteza provenientes da convivência na sociedade civil, enquanto a anomia é a condição de subtração da esfera da vida coletiva à ação moderadora das regras,
o que aumentaria assim o conflito social.
A concepção liberal encontrou na condição de proprietário, defendida por Locke, o fundamento da proteção, sendo essa soberania social do proprietário, a razão da existência de um
Estado que assegure a proteção da propriedade de bens, da vida e da liberdade. Portanto, um
Estado que garanta o Estado de Direito e as regras contratuais, mas que não ultrapasse os limites
considerados como necessários para preservação das liberdades dos indivíduos. Castel (2008)
assinala a inerente contradição desse modelo liberal:
acaso se trate de uma contradicción inherente al ejercício de la democracia moderna, la cual se expresa
por el hecho de que la seguridad, en esa sociedad, es un derecho, pero ese derecho tal vez no pueda
cumplirse plenamente sin movilizar medios que resultan ser atentatorios del derecho. (p. 32).
Fugindo a essa contradição, diferentes autores, de Durkheim a Robert Castel, vêm o processo de trabalho como o principal integrador nas sociedades modernas. No entanto, enquanto
Durkheim vê a ação cooperativa emergir da divisão do trabalho, Castel (1995) identifica no
desenvolvimento da sociedade assalariada a emergência do Estado Social, a partir da transformação do trabalho em emprego, ou seja, dotado de um estatuto que inclui garantias não
mercantis.
Para Durkheim, a corporação estaria destinada a se tornar a base ou uma das bases essenciais
da organização política da sociedade moderna, sendo a divisão do trabalho a própria essência
da sociedade como ação cooperativa, seja ela uma solidariedade orgânica, na qual o indivíduo
se liga diretamente à coletividade sem nenhum intermediário, seja uma solidariedade mecânica,
na qual ele depende da sociedade porque depende das partes que a compõem. Enquanto a solidariedade orgânica pressupõe a semelhança entre os componentes da sociedade, a solidariedade
produzida pela divisão do trabalho, ou mecânica, supõe a diferenciação e o reconhecimento da
necessidade dos demais como componentes do todo.
Portanto, nas sociedades complexas, a solidariedade não é mais um dado, ela precisa ser
construída. O Estado social se coloca, pois, como princípio de governança da sociedade, a força motriz que deve tomar a obrigação de melhoramento progressivo da condição de todos
(Castel, 1995). A possibilidade de evitar a anomia nas sociedades industriais é dada pelo papel
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protagônico assumido pelo Estado social, que se desenvolve como resposta às falhas da sociabilidade primária.
Com o desenvolvimento dos sistemas de proteção social buscou-se resolver o dilema constitucional básico de todos os países capitalistas que, segundo Reis (1993), consiste na tensão e
necessária acomodação entre as dimensões econômico-social e a política, consolidando uma
institucionalidade estatal que permita a transação dos conflitos particulares e a preservação do
interesse público.
A visão da sociedade como um todo orgânico foi desenvolvida por Polanyi (1980), o qual
considera os interesses das classes limitados para explicar os movimentos de longo prazo, aqueles que definem o desenvolvimento das sociedades. A tese deste autor de um contramovimento
comum de defesa da sociedade, face aos riscos introduzidos pela economia de mercado, tem
como base a suposição de que é a relação que uma classe tem com a sociedade como um todo
que define o sucesso de seu empreendimento, isto é, seu êxito é determinado pela amplitude
dos interesses, além dos seus próprios, que ela é capaz de servir.
Foram precisamente os interesses sociais, e não os econômicos, de diferentes segmentos da população que se viram ameaçados pelo mercado, e pessoas pertencentes a vários estratos econômicos
inconscientemente conjugaram forças para conjurar o perigo. (Polanyi, 1980, p. 158).
Assim sendo, os interesses econômicos das classes são vistos como estreitos e egoístas,
levando ao conflito, enquanto os interesses sociais permitiriam a sua ampliação, englobando aos outros na defesa de bens públicos. Esse papel de resguardar a necessidade vital de
proteção social pode ser tanto desempenhado pelos governos, quanto pela própria ampliação dos interesses de uma classe, o que aproximaria a visão de Polanyi da noção de hegemonia de Gramsci.
No entanto, Gramsci coloca a questão da hegemonia para além do consenso funcio¬nal,
impedindo sua redução aos mecanismos de legitimidade que complementam a vio-lência
para fins de integração social (Buci-Glucksman, 1980). A concepção ampliada do Estado
como hegemonia encouraçada de coerção repõe o conflito no interior da tensão entre relações de equilíbrio de compromisso e a dominação, já que é necessário preservar o interesse
essencial da classe dominante no exercício de sua função decisiva no controle da produção.
O Estado ampliado indicaria uma transformação do processo civilizatório, recolocando em
um novo patamar as condições de integração social à comunidade política, ainda que a
conquista desse novo patamar não possa ocultar as formas atualizadas de reprodução da
dominação. A consolidação dos direitos de cidadania seria a materialização da ampliação
do Estado, mecanismo fundamental da coesão social em uma comunidade de cidadãos garantida pelo poder público.
As relações entre o mundo social e o universo público dos direitos se expressa na constante
disjuntiva existente entre a ordem legal, que promete igualdade e a reposição das desigualdades, e exclusões em permanente reatualização da questão social. Telles (2006) afirma que:
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essa é a questão que está na ordem da invenção democrática e diz respeito à construção desse artifício civil que são os direitos e as leis como referências de uma cultura pública igualitária e desprovida
de privilégios. (p. 402).
Em outros termos, trata-se da subordinação das relações sociais e dos interesses particulares
ao primado do princípio de justiça social e do interesse público. Essa é a essência do que se
construiu como estado do bem-estar social.
As práticas legais que tipificam o Estado de bem-estar social são chamadas de direito social.
No entanto, Ewald (1986) reclama que o direito social não deve ser analisado como um conjunto
de disposições legais particulares no campo do direito do trabalho e da seguridade social, mas
deve ser compreendido como uma formação de um novo sistema legal, um processo de transformação que é capaz de atravessar a totalidade do conjunto das disciplinas legais, como, por
exemplo, pode-se ver na transformação do direito contratual com a emergência da dimensão
social que é o direito do consumidor.
Diferentemente dos direitos civis, que pressupõem as liberdades negativas individuais, formuladas de forma abstrata funcionando como um limite à intervenção estatal, os direitos sociais
implicam em potestades, ou seja, poderes de reivindicação justificada de uma ação positiva de
intervenção estatal.
Abramovich e Courtis (2006) identificam como especificidades dos direitos sociais: ser um
direito de grupos e não de indivíduos, pois o indivíduo goza os seus benefícios na medi¬da de
seu pertencimento a um grupo social. Por ser um direito de desigualdades, que pretende constituir-se em um instrumento de compensação ou igualação; substituir a filosofia da igual¬dade
abstrata por uma sociologia que fundamente a definição dos grupos sociais, das relações sociais
e das necessidades que são consideradas pertinentes.
A construção do direito social implica na existência de um princípio de justiça fundado na
noção de igualdade e de uma construção normativa, que respalde legalmente as compensações
e reivindicações de benefícios quando aquela não ocorrer. No entanto, Alexy (1993) chama
atenção para a possibilidade da existência de diferentes modalidades de justiciabilidade que
configurariam esquemas distintos de proteção social. Para construir essas modalidades, o autor
considera:
• se os direitos estão submetidos ou não ao controle constitucional;
• se as normas consagram deveres e objetivos (a obrigação do Estado de prover programas
adequados) ou direitos subjetivos (o direito pessoal a reclamar individualmente o acesso
a um programa ou a uma prestação);
• se os direitos se formulam como regras abstratas ou somente como princípios;
• se a noção de direito social aponta a um máximo ou a um mínimo de bem-estar.
El extremo máximo estaría dado por una situación en que los derechos sociales tienen protección constitucional, presentan la forma de derechos subjetivos, tienen una estructura de reglas y son derechos
plenos, o mejor, derechos a una cobertura plena, mientras el en extremo mínimo de la justiciabilidad
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se ubicarían los derechos sociales carentes de protección constitucional, que no son derechos subjetivos,
que expresan deberes objetivos del Estado, estructurados bajo la forma de principios, y que apuntan a
establecer mínimos (no máximos) niveles de bienestar. (Alexy, 1993).
A ambiguidade contraditória pode ser imediatamente percebida entre a afirmação de Abramovich acerca da natureza dos direitos sociais como eminentemente coletivista e a pressuposição de parâmetros de justiça, estabelecidos por Alexy, com base na possibilidade da exigibilidade individual dos direitos. Esta tensão tem sido uma presença cada vez mais constante no
campo das políticas e direitos sociais, sendo identificada como uma tendência à judicialização
da política.
De todas as maneiras, a necessidade de coesão antecede ontologicamente seja a política ou
a justiça, ambas fundadas em princípios normativos que requerem a existência de uma comunidade política que compartilhe normas e valores, os quais ordenam princípios e legitimam o
exercício da autoridade.
Neves (2008) identifica duas concepções da modernidade e do Estado democrático de direito, uma delas sendo a teoria dos sistemas e a outra a teoria do discurso. Para a teoria de sistemas,
cujo principal autor seria Luhmann, a sociedade moderna caracteriza-se pela hipercomplexificação social decorrente da diferenciação funcional, com a consequente perda da moral tradicional de conteúdo hierárquico e o surgimento de sistemas operacionalmente diferenciados e
autônomos. A fragmentação da moral e a ausência de consenso em torno de critérios morais
ocorreriam ao mesmo tempo, em que ocorreria uma neutralização da moral na reprodução dos
respectivos sistemas funcionais.
Neves identifica um segundo modelo de compreensão da modernidade a partir da obra de
Habermas, para a qual a modernidade resultaria do desenvolvimento das estruturas da consciência no sentido de superação de uma moral convencional por meio da construção de uma
esfera pública intersubjetiva.
Pode-se afirmar que Luhmann procura enfatizar sociologicamente o dissenso em torno de conteúdos
morais na sociedade moderna. Habermas discute a construção do consenso mediante procedimentos
com potencialidade normativa universal como características da modernidade, sem desconhecer a
diversidade de conteúdos valorativos [...]. A modernidade, em face da ampla divergência em torno
de conteúdos morais ou valorativos, implica a exigência funcional e normativa da absorção do dissenso conteudístico através do consenso procedimental. (Neves, 2008 p. 124).
Na interpretação sobre o processo de modernização, na América Latina ambas correntes
ocorrem. Diferentes autores (Calderón, 2007; Lechner, 2007; Hopenheyn, 2007) enfatizam a modernização como um processo de diferenciação e complexificação da estrutura social, a qual
fragiliza a coesão previamente construída em torno a identidades tradicionais.
Calderón e Lechner (1980) mostram que a diferenciação apresenta efeitos contraditórios, pois,
permite um processo de desagregação e atomização das tradicionais identidades coletivas que
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fundamentavam a ordem tradicional, consentindo, assim, um jogo mais democrático e pluralista,
ao mesmo tempo, dissolvendo as identidades coletivas em tribos coesionadas mais pelo compartilhamento de emoções fugazes do que por laços duradouros. Os autores ainda concluem: “os
atores sociais se multiplicam na medida em que se debilitam”. (p. 18).
Ao mesmo tempo, a diferenciação funcional é apontada como responsável pela existência de
uma constelação de distintas racionalidades, tornando a vida social mais impenetrável a um ordenamento deliberado. As grandes cidades da América Latina espelham estes dois processos de
complexificação e diferenciação, com o descentramento da vida social e a consequente perda da
política como o núcleo central e exclusivo a partir do qual se ordena o conjunto da sociedade.
Analisando os paradoxos da modernização recente no Chile, Lechner (2007) encontra que os
notáveis êxitos deste processo convivem com um sentimento difuso de mal-estar, expresso nos
sentimentos de insegurança e incerteza.
Apesar dos indicadores econômicos e de desenvolvimento social apresentarem um resultado
positivo, o autor encontra em sua pesquisa de opinião a presença marcante da insegurança, traduzida como medo à exclusão, medo ao outro e medo à falta de sentido. O medo à exclusão decorre da incapacidade do mercado em satisfazer as demandas de reconhecimento e integração
simbólicas, anteriormente asseguradas pelo estado de bem-estar. O medo ao outro é a expressão
da percepção do outro como um estranho e potencial agressor, já que as estratégias de retração
individuais e familiares não se mostram capazes de substituir a sociabilidade. A falta de um
horizonte temporal dificulta encontrar um sentido de ordem e a vida social aparece como um
processo caótico, aumentando as sensações de solidão e incomunicabilidade.
As razões para a agudização deste processo são encontradas na transformação da relação
entre o Estado e a sociedade, perpetrada por meio de uma reforma do Estado, o que ao priorizar
as relações de mercado, alterou a capacidade reguladora estatal, a qual deixou de exercer seu
papel de garante da comunidade.
Es por intermedio de un ‘otro generalizado’ un imaginario y una experiencia de ‘sociedad’ que la
persona afirma su autonomía individual. La persona se sabe y se siente partícipe de una comunidad
a la vez que es reconocida por ella en sus derechos y responsabilidades. ¿Cual es la forma colectiva
que permite respectar y desplegar las diferencias individuales? No basta la mera sumatoria de
individualidades. (Lechner, 2007 p. 10).

América Latina: dilemas da coesão, democracia e governabilidade
Na América Latina, o tema da coesão social tem sido fortemente impulsionado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), a partir de uma revisão da sua ênfase
inicial na modernização produtiva como eixo decisivo de articulação entre o crescimento econômico e a integração social. Segundo seu dirigente, Machinea (2007, p. 23), o novo marco prolonga a vocação secular da instituição na busca de sinergias positivas entre crescimento econômico
e equidade social, dando agora maior ênfase à melhoria da competitividade e ao fortalecimento
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da democracia política participativa e inclusiva. Considera, outrossim, a proteção social como
um direito básico de pertencimento à sociedade, e propõe um pacto social de proteção regido
pelos princípios de universalidade, solidariedade e eficiência.
Enfatizando na condição de cidadania como parte do desenvolvimento com direitos, a Cepal
(2006, p. 10) identifica a pobreza como uma condição que vai além do nível socioeconômico e
de falta de acesso mínimo ao suprimento das necessidades básicas, afirmando que ser pobre ou
excluído é, sobretudo, carência de cidadania ou condição pré-cidadã, na medida em que se nega
a titularidade de direitos sociais e de participação.
A ênfase colocada em aspectos pragmáticos, como o acordo fiscal que permite viabilizar a
proteção social e reduzir a pobreza na região, é relativizada por Sorj e Martuccelli (2008), os quais
criticam a visão unilateral que vem sendo dada aos aspectos redistributivos na discussão da coesão
social na região. Estes autores reivindicam a necessidade de compreender a natureza da coesão
social partindo de contextos e condições de vida específicos, afirmando que os indivíduos
inclusive (em condições) de pobreza e de limitadas oportunidades de vida, são produtores de sentido
e de estratégias e de formas de solidariedade inovadoras, que não estão inscritas a priori na história
ou nas estruturas sociais, embora obviamente sejam influenciadas por elas. (Sorj; Martuccelli,
2008, p. 2).
A constatação de que houve um intenso processo de diferenciação dos atores sociais é percebida por estes autores como um indicador da profunda democratização da sociedade, com
ampliação do campo de ação individual, permitindo aos cidadãos elaborarem expectativas e
crescentes demandas de igualdade e passarem a interagir diferentemente com as instituições.
Ao invés de perceber estas mudanças como uma ameaça à coesão social, o estudo acima mencionado procura encontrar as novas formas emergentes de coesão social, para além dos marcos
nos quais ela foi tradicionalmente pensada na região, quais sejam: o laço social; as mobilizações
coletivas; as normas e o direito; o Estado e a nação.
As conclusões a que chegam Sorj e Martuccelli são que a América Latina viveu recentemente
um processo sem precedentes de democratização, assegurando uma profunda transformação
da sociedade, cuja maior individualização e autonomia de ação dos sujeitos será a base de construção de novas dinâmicas culturais e sociais de sociabilidade e coesão social. No entanto, a ausência de transformações similares no Estado e na economia gera uma tensão democratizadora
constante que se expressa como um recurso renovado ao direito e uma demanda crescente, em
especial por parte das classes médias, pela democratização do Estado a serviço do bem público
pelas transgressões patrimonialistas. Ainda com relação à necessidade de tranformação do Estado, o estudo conclui:
[...] aqui se encontra o desafio central dos processos de coesão social nas sociedades latino-americanas contemporâneas: a medida em que o social, cada vez mais penetrado pelo mercado, não
se sustenta mais nos laços sociais de dependência, favoritismo, paternalismo, hierarquia, o Estado
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deve assumir o papel de fiador do pacto social entre cidadãos livres e iguais, através da imposição
da lei e da proteção social [...] (p. 3).
Mas também insiste em que os novos desafios que estes devem enfrentar hoje em dia em termos de
liberdades, de políticas ou de regulamentação econômica supõem uma transição na qual progressivamente se deve passar de uma lógica exclusiva de participação ou de representação para uma
lógica generalizada do acesso aos serviços públicos, bens de consumo e inclusão simbólica. (Sorj;
Matuccelli, 2008, p. 3, 12).
A preocupação em não reduzir a discussão da coesão a esquemas simplistas, nos quais
passa a haver um uso indiscriminado da expressão exclusão social vinculando-a, no caso
das economias emergentes, com a pobreza é também observada por Calderón (2007), para
quem é necessário refletir sobre as novas condições socioculturais da democracia e do desenvolvimento na globalização. O autor assinala que a globalização vem gerando assimetrias nos padrões de inclusão e exclusão, tanto simbólicas como materiais, com movimentos
contraditórios entre dinâmicas democráticas de inclusão política e tendências econômicas
que levam à maior exclusão. Além disso, chama atenção para a existência de maior complexificação dos sistemas de inclusão e exclusão social, com a crescente diferenciação dos
sujeitos e o aumento de demandas por reconhecimento e promoção da diversidade. Outro
ponto de destaque é a migração, que reforça os padrões de exclusão social e acentua a cultura das desigualdades.
A preocupação crescente dos organismos internacionais com o tema da coesão é explicada
em um artigo de Hopenhayn (2007), que aponta as apreensões existentes em relação a ameaças
atuais à coesão por processos globais que impactam as realidades nacionais. O autor destaca
como aspectos relevantes que colocam ameaças à coesão social:
• a dificuldade em alcançar taxas de crescimento necessárias a assegurar recursos para o
bem-estar social e a volatilidade deste crescimento, que termina por ser regressiva em
termos distributivos;
• as restrições no mundo do trabalho para atuar como eixo de integração e inclusão social;
• a dissociação entre ativos materiais e simbólicos que se traduz em outras assimetrias,
como mais educação, maior consumo de meios de comunicação e menos emprego;
• a negação do outro como marca secular da cidadania incompleta;
• as mudanças culturais que promovem maior individuação, mas que não está claro como
elas recriam os vínculos sociais;
• a maior complexidade e fragmentação no mapa dos atores sociais torna mais difusa a
confluência em aspirações comum;
• menor clareza a respeito da ordem simbólica, o que implica em menor certeza a respeito
das normas mínimas de sociabilidade.
• a brecha entre o de jure e o de fato, ou entre a titularidade formal de direitos e a ineficácia
do sistema judicial ou das políticas públicas.
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Estas preocupações, ainda que justas, parecem estar eivadas do pessimismo das análises em
que Bauman (1998) caracterizou o mal-estar da pós-modernidade, afirmando que mesmo que
todas as sociedades produzam estranhos, na sociedade moderna houve duas estratégias de enfrentamento desta questão, reconstruindo a ordem social: assimilando-os ou excluindo-os. No
entanto, na pós-modernidade houve um aumento da incerteza, gerado por fenômenos como a
desordem do mundo, a desregulamentação universal, a desintegração das redes tradicionais de
proteção e as transformações das relações entre o mundo material e simbólico, com predomínio
do último.
a diferença essencial entre as modalidades socialmente produzidas de estranhos modernos e pósmodernos, pelos motivos acima relacionados, é que, enquanto os estranhos modernos tinham a
marca do gado da aniquilação, e serviam como marcas divisórias para a fronteira em progressão da
ordem a ser constituída, os pós-modernos, alegres ou relutantemente, mas por consenso unânime ou
por resignação, estão aqui para ficar. (Bauman, 1998 p. 33).
Frente ao pessimismo da constatação de profundas transformações que ameaçam ainda mais
as possibilidades de coesão na região, a resposta encontrada tem sido enfatizar a possibilidade
de potencializar os atores políticos e socioeconômicos que sejam capazes de reconstruir um
projeto de desenvolvimento humano com crescente inclusão social. Essa alternativa é defendida
por Calderón (2007) em termos da razão comunicativa de Habermas:
La idea de la democracia de ciudadanas y ciudadanos está asociada a la renovación de la política,
a una democracia de lo público y a una sociedad deliberativa; en definitiva, supone un retorno a la
idea republicana de espacio pública como bien común. (p. 53).
Ainda que a construção teórica de Habermas afaste-se da noção de consenso como integração normativa presente em Durkheim, sua postura consensualista em relação às regras não leva
em conta os problemas de fragmentação e conflitos de interesses que estão presentes na esfera
pública pluralista e que ameaçam os imprescindíveis acordos procedimentais.
De todas as maneiras, o reconhecimento de que a democracia não pode ser reduzida apenas
a um regime político parece ser a indicação mais importante da constatação das dificuldades
atuais de convivência de regime democráticos em sociedades com persistência de culturas autoritárias, políticas excludentes e Estados patrimoniais.
O entendimento atual é de que a governabilidade democrática dependerá da capacidade de
inclusão dos indivíduos na comunidade política dos cidadãos, fundada em uma cultura de solidariedade e em uma institucionalidade que assegure a exigibilidade dos direitos e a redução das
desigualdades impostas pelo mercado.
O lançamento do relatório de 2004 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), sobre a democracia na América Latina, representa um grande esforço para estabelecer um marco teórico comum e levantar informações que permitam analisar a situação
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política e social na região, definindo um conjunto de indicadores para comparar as condições
de desenvolvimento da democracia na região. O relatório do PNUD contribui para lançar luz
sobre uma possível resposta à pergunta que parece crucial: ‘é a democracia compatível com a
exclusão social’?
Considerando que a região está vivendo sob regime democrático há cerca de 30 anos, o informe das Nações Unidas faz um balanço deste período e conclui que atualmente se reconhece
o direito universal ao voto, sem restrições; as reformas estruturais da economia tiveram aplicação sustentável; o produto interno bruto (PIB) médio per capita não variou significativamente;
os níveis de pobreza tiveram uma redução mínima em termos relativos, enquanto o número
absoluto de pobres cresceu significativamente; a desigualdade na região aumentou; também
aumentaram a insegurança no trabalho, o desemprego e a informalidade, e consequentemente,
reduziu-se a proteção social.
Todos estes dados respondem afirmativamente à pergunta colocada anteriormente, isto é,
sustenta-se que a democracia foi compatível com a exclusão social neste último quarto de século em nossa região. Poderia ser hipotetizado que a instauração dos regimes democráticos e
a canalização das demandas sociais para os canais de representação e as arenas parlamentares,
reduziram os riscos de convulsão social e crises de ingovernabilidade, impossíveis de seguirem
sendo controlados exclusivamente pelos mecanismos repressivos que caracterizaram as ditaduras dos anos 1970 e 1980.
Apesar do regime democrático não ter gerado condições mais igualitárias na região, especialmente em um período em que se reduziu a participação estatal e se fomentou a economia de
mercado, tanto a democracia como a economia de mercado são vistos, pela população, como
condições imprescindíveis para que os países possam se desenvolver (ver dados nas séries do Latinobarômetro). No entanto, estas atitudes favoráveis à democracia e economia de mercado não
garantem coerência nas percepções e comportamentos que assegurem a sua sustentabilidade,
já que predominam percepções e atitudes que mostram a vulnerabilidade da democracia, tais
como desconfiança, medo do desemprego, indiferença em relação ao regime, redução da confiança no conjunto de instituições, baixos índices de confiança e aprovação dos governos vistos,
na maioria das vezes, como corruptos, além de baixos níveis de satisfação com a democracia.
Neste sentido, as ameaças à governabilidade democrática seguem presentes no cenário latinoamericano, recolocando a discussão sobre a democracia desde o prisma da governabilidade.
Em outros termos, é a presença de ameaças à governabilidade que recoloca e faz aprofundar a
discussão sobre a democracia na região, superando o entendimento da democracia como mero
regime democrático que garante eleições periódicas competitivas para os cargos de governo.
Uma boa parte dos analistas atribui à fragilidade da arquitetura político-institucional, em especial a ausência do Estado de direito e as debilidades do sistema partidário e ao funcionamento
precário do parlamento, o déficit que ameaça a governabilidade na região. Para estes autores a
ingovernabilidade é uma decorrência da institucionalização da democracia. As explicações para a
permanente crise de governabilidade na região são atribuídas à combinação do regime presidencialista, com um sistema partidário altamente fragmentado e com baixa identidade ideológica, o
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que resulta em um modelo de um instável presidencialismo de coalizões. O principal problema
destas análises é a redução da problemática da governabilidade ao encaminhamento de uma reforma política, a qual conduza ao parlamentarismo e à restrição ao funcionamento dos pequenos
partidos. A simplificação da questão deixa de lado as origens dos problemas, situadas no âmbito
da preservação e acomodação das relações de poder entre as oligarquias políticas e econômicas,
garantindo a estabilidade da vigência de sua condição de mando a partir de processos de barganha
e troca de favores, que descaracterizam os partidos e instabilizam o Poder Executivo.
A identificação da democracia como o estado democrático de direito (democratic rule of
Law) é defendida por Guillermo O’Donnell (2002) no documento que embasou o estudo do
PNUD, incluindo no Estado de direito, que garante a igualdade diante da lei, as relações entre
Estado e cidadãos e entre os próprios cidadãos e uma rede completa de prestação de contas dos
que exercem o poder.
O coração da democracia residiria na extensão dos direitos civis e na efetividade da legalidade estatal em difundir-se igualmente sobre o território nacional. Para O’Donnell (2002), em
muitas das democracias latino-americanas persistem áreas “marrons”, às quais a legalidade do
estado não chega a alcançar, prevalecendo aí relações de poder personalistas, patrimoniais e
mafiosas. Nestes casos, o Estado seria territorialmente evanescente e as burocracias colonizadas
por interesses privados.
No momento em que a existência de regimes democráticos, com sistemas eleitorais competitivos e formas institucionalizadas de representação não parece garantir condições de governabilidade na região, o debate teve que incorporar outros atributos da democracia, seja em relação
à cultura política, seja em relação à institucionalidade e funcionamento estatal. Neste sentido,
são apontados os déficits de ‘estatalidade’ e a permanente subordinação da burocrática republicana à lógica patrimonial e clientelista como responsáveis pela não democratização do Estado,
gerando a persistência de fenômenos como a corrupção e a inefetividade das políticas públicas.
Retomando a questão inicialmente colocada, sobre a compatibilização entre democracia e
exclusão social, agora é possível aprofundar esta análise e afirmar que esta compatibilização é
possível, sempre e quando a democracia é restringida a um regime democrático, mesmo que
com eleições periódicas e institucionalizadas, relativamente livres, para o acesso às principais
posições governamentais. Nesta concepção, os direitos de participação se identificariam com os
mecanismos de representação.
Ao apontar a persistência de um modelo econômico excludente como o fator central para
a fragilização das instituições democráticas, especialistas sustentam que, no caso da América
Latina, cujo desenvolvimento econômico e social tem como traço mais notório precisamente o
elevado nível de desigualdade e exclusão, a governabilidade democrática não pode separar-se da
busca de soluções para a inclusão social e a redução das desigualdades. A criação de mecanismos
de integração social, definida por Calderón (1995 p. 15) como “a capacidade da sociedade para
construir cidadania ativa, eliminar as barreiras discriminatórias no mercado e diseminar uma
cultura de solidaridade”, é novamente reposta no cenário político e requer outro tipo de institucionalidade para a democracia.
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Segundo O’Donnell (2002) no documento que serviu de base teórica para o relatório do
PNUD 2004, o cidadão deve ser visto como um agente, isto é, um ser autônomo, razoável e
responsável, que goza de dois tipos de direitos que são liberdades, tais como associação, expressão, acesso à informação, e direitos de participação, entendida como eleger e eventualmente ser
eleito para posições de governo. Já para a cidadania, entendida como dimensão pública dos indivíduos, pressupõe-se um modelo de integração e de sociabilidade, que transcende os interesses
egoístas do indivíduo no mercado, em direção a uma atitude generosa e solidária.
A cidadania deve ser concebida como construção de sujeitos políticos em um paradoxal
processo de inserção em uma comunidade política, ao mesmo tempo em que há construção de
autonomia ativa, definida por Oliveira (2001) como o gozo da plena capacidade de intervir nos
negócios da sociedade. Longe da passiva visão do cidadão como portador autônomo de direitos,
capaz de fazer opções racionais, pensa-se o cidadão como parte de um coletivo em construção,
sendo sua autonomia a capacidade de forjar as soluções e opções sociais.
Esta concepção de cidadania entende que é necessário pensar a democracia desde outro paradigma, o qual é centrado na expansão da esfera pública e na construção de um novo pacto de
poder. Em outro momento Sonia Fleury afirmou:
el problema central de gobernabilidad en América Latina esta fundamentado en la convivencia
paradójica entre una orden jurídica y política basada en el principio de igualdad básica entre los
ciudadanos y la preservación simultánea del mayor nivel de desigualdad en el acceso a la distribución de riquezas y a los bienes públicos. La pérdida de legitimidad del pacto corporativo y de los
actores tradicionales vinculados al Estado desarrollista requiere la construcción de un nuevo pacto
de poder que contemple las transformaciones que se procesaron con el adensamiento reciente del
tejido social y sea capaz de incorporar, plenamente, a aquellos que hoy se encuentran excluidos. Sin
embargo, las posibilidades de generar estrategias de institucionalización del poder y cohesión social
están determinadas por la reducción del poder del Estado y por la inserción de estas sociedades en
una economía globalizada, profundizando la disyuntiva entre economía/política, estado/nación.
(Fleury, 2003a, p. 162).
A possibilidade de expansão da esfera pública e de construção de um novo bloco de poder requer e exige um novo modelo de democracia, o qual vá além do aprofundamento da democracia
representativa, em direção a um modelo de democracia deliberativa e de reconstrução do Estado
que permita a inclusão dos interesses excluídos até agora, por processos de cogestão social.
Acredita-se que a construção da democracia na região introduz a reivindicação cidadã de um
direito de quinta geração (para além dos direitos civis, políticos, sociais e difusos), que corresponde
à demanda por uma gestão deliberativa das políticas públicas, em especial, das políticas sociais.
Neste sentido, difere-se daqueles que veem os direitos sociais como resultantes da expansão dos direitos civis e políticos e se entende que na América Latina, são as lutas pelos direitos
sociais que estruturam as identidades dos sujeitos políticos, transformam a institucionalidade
estatal e introduzem modalidades democráticas inovadoras, especialmente ao nível local.
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Até o momento são desconhecidos os mecanismos requeridos para que se construa um novo
desenho institucional do Estado, os quais permitan a articulação desta nova realidade do poder
local em um pacto político que garanta a governabilidade do Estado nacional e fortaleça sua
posição nos fóruns supranacionais.
A busca de uma nova institucionalidade para a democracia que seja capaz de atender conjuntamente aos princípios de reconhecimento, participação e redistribuição (Fraser, 2001) marca o
momento atual. Trata-se de uma articulação entre inovação social e institucional, a qual permitiria a construção de uma nova institucionalidade para a democracia.
Mais do que um conjunto de regras, a democracia implica o reconhecimento do outro,
a inclusão de todos os cidadãos em uma comunidade política, a promoção da participação
ativa e o combate a toda forma de exclusão. Enfim, a democracia requer o primado de um
princípio de justiça social, além de sujeitos políticos e instituições. A opção por uma democracia concertada em torno a consensos estratégicos, nos quais as políticas sejam negociadas
com os diferentes atores sociais envolvidos no processo e cujos interesses serão afetados, é
recomendada em situações de alta complexidade, envolvendo fortes expectativas e interesses
altamente contraditórios, especialmente em sociedades com elevado grau de fragmentação
social e econômica.
Diferentemente do modelo da democracia representativa, no qual os participantes submetem-se a normas previamente aceitas para eleger entre alternativas, na democracia deliberativa
as próprias normas são objetos de deliberação. A única norma previamente aceita é aquela que
diz que o processo decisório coletivo deve contar com a participação de todos que serão afetados pela decisão ou por seus representantes. Este seria o componente democrático. Já o componente deliberativo diz respeito a que o processo decisório seja feito por meio de argumentos
oferecidos pelos participantes que estão comprometidos com os valores da racionalidade e da
imparcialidade.
A democracia deliberativa é definida por Cohen (1998) como a decisão coletiva, a qual emerge de arranjos que agregam escolhas coletivas estabelecidas em condições de livre e pública
argumentação entre iguais, que são governados por estas decisões.
O modelo deliberativo é uma concepção substantiva e não meramente procedimental da democracia, envolvendo valores como o igualitarismo e a justiça social. O processo decisório não
é para eleger entre alternativas, mas para gerar novas, o que possibilitaria maior inovação social.
Finalmente, espera-se que as decisões assim tomadas propiciem maior justiça redistributiva e
sejam mais sustentáveis.
As iniquidades socioeconômicas são resultados de uma longa tradição de cultura política
autoritária e excludente. Nestes casos, só a radicalização da democracia, com a inclusão daqueles que foram alijados do poder em um jogo aberto e institucionalizado de negociação e/ou
deliberação pode romper o círculo vicioso da política, caracterizado pela alienação da cidadania,
ausência de responsabilidade dos representantes e autoritarismo da burocracia.
De um conjunto de experiências de deliberação que estão sendo processadas na América
Latina, emerge a proposta de democratização radical do Estado e da necessidade de publicizá-lo
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mediante a criação de instrumentos que permitam ir além do controle social, viabilizando a
construção de uma esfera pública de cogestão dos recursos públicos (Fedozzi, 2000). Uma curta
experiência democrática mostra um desequilíbrio entre estado/sociedade, executivo/legislativo
em que uma forte tradição tecnocrática e autoritária impede o diálogo franco entre estado e
sociedade.
Neste sentido, o modelo da democracia deliberativa não abre mão do Estado, ao contrário,
reconhece a necessidade de radicalizar a transformação de seu aparato institucional para permitir a inclusão na agenda das políticas públicas, dos interesses dominados, em um processo
simultâneo de transformação da institucionalidade e construção de identidades coletivas.
Este processo em nada se assemelha à desconstrução do Estado operada pelos governos democraticamente eleitos na América Latina, com forte apoio do sistema financeiro internacional, levando à desmontagem dos sistemas existentes de proteção social e das políticas universalistas em
direção a um modelo de individualização do risco e da proteção transformada em mercadoria.
Como pode ser agora demonstrado com dados, a combinação de uma visão reducionista da
democracia e da cidadania com o predomínio do mercado e dos interesses do capital financeiro
elevou os índices de desigualdade e não combateu a exclusão social na região. Os elevados níveis de desencanto da população com a institucionalidade democrática são as consequências.
Este doloroso processo histórico reafirma a tese de que o enfrentamento da exclusão só
ocorrerá em um novo formato de democracia, capaz de reconhecer os excluídos como cidadãos,
gerar espaços públicos de participação, controle social e concertação, além de implementar políticas públicas efetivamente redistributivas.
Alguns requisitos devem ser cumpridos neste processo, como o fortalecimento da autoridade estatal e do seu real poder de ação em contexto internacional e nacional. Nacionalmente,
já se tratou da necessidade de publicizar o Estado, abrindo-o aos interesses da cidadania. Para
tanto, é imprescindível retirar os Estados latino-americanos da rota perversa de acumulação do
capital financeiro internacional, retomando a indução de um curso de desenvolvimento regional
e nacional que assegure emprego, renda, capacidade fiscal e políticas redistributivas.
Isso implica enfrentar a questão da proteção social e redução da insegurança, ainda que as
condições que originaram o estado do bem-estar social não estejam presentes.

Proteção social e seguridade: uma agenda política
As medidas de proteção social desenvolvidas no Estado providência visam à redução dos
riscos e dos sentimentos de insegurança e incerteza, integrando os trabalhadores em uma comunidade de cidadãos. Ao traduzir as políticas de integração como parte da construção de uma
comunidade de cidadãos, ressalta-se a dimensão jurídica dos vínculos de proteção social, os
direitos sociais, que se estabelecem entre os indivíduos e o Estado, considerado como garante e
autoridade legítima na provisão do exercício destes direitos. Por outro lado, a primazia do interesse público sobre os interesses individuais e a igualação dos indivíduos diante da lei permite
afirmar que a solidariedade se concretiza por meio de um conjunto de políticas e instituições, o
qual caracteriza o estado de bem-estar social. Portanto, ressaltam-se a dimensão cívica, que diz
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respeito ao compartilhamento de valores e de uma autoridade nacional comum e a dimensão
institucional, com a construção de um aparato organizacional próprio, necessária à consecução
dos instrumentos de proteção social, que terminou por alterar a própria configuração espacial
do aparelho estatal (Fleury, 1994).
No entanto, o estado do bem-estar social vive uma crise decorrente do acirramento das
contradições entre o caráter nacional da cidadania e a perda de poder dos Estados nacionais,
frente a uma economia globalizada; a homogeneização burocrática das políticas sociais e
as demandas por reconhecimento das diferenças entre os atores sociais; a necessidade crescente de reconhecimento da diversidade das demandas; a prevalência de uma cultura que
privilegia o consumo individual em detrimento de práticas emancipadoras e solidárias; as
dificuldades de financiar coletivamente uma pauta de benefícios universais em permanente
expansão de custos.
As transformações na relação ‘Estado e sociedade’ e entre ‘Estado e cidadania’ no contexto atual são, em parte, decorrentes do próprio desenvolvimento do estado do bem-estar que
trans¬formou a cidadania em uma pauta de consumo que carece de um projeto emancipatório,
além de haver contribuído para a alteração da estrutura de classes com a ampliação do setor
terciário e com a deterioração dos valores solidários, com ênfase em um individualismo denominado negativo por Castel (1995):
interpretarei aqui as políticas de inserção a partir de suas diferenças, e mesmo, forçando um pouco
o traço, de sua oposição em relação às políticas de integração. Elas obedecem a uma lógica de discriminação positiva: elas focalizam populações particulares e zonas singulares do espaço social e
montam estratégias específicas. Mas, se certos grupos ou certas zonas são objeto de uma atenção
suplementar de cuidado é a partir da constatação de que eles são menos, que estão em uma situação
deficitária. De fato, eles sofrem um déficit de integração [...]. (p. 675).
A crescente incorporação da temática da pobreza, e sua centralidade na agenda política nas
duas últimas décadas, não devem eludir a questão social que está colocada nos termos do questionamento da possibilidade de preservação da ordem e da autoridade institucional – ou governabilidade – e preservação da organização social.
A individualização da pobreza e seu tratamento de forma econômica (linhas e mapas) ou cultural (características e valores) separam este fenômeno tanto das condições de produção quanto
das condições institucionais de proteção social. Paralelamente à individualização da pobreza
assistimos à individualização do risco (Procacci, 1999), pelas reformas dos sistemas de políticas
sociais de base mais coletiva em direção à associação entre contribuição e benefício.
Trata-se, pois de mais uma falácia sobre a proteção social e a seguridade, que pressupõe a
possibilidade de que a seguridade possa ser tratada de forma individualizada, fora dos marcos
coletivos que embasam a coesão social.
A inexistência de perspectivas concretas de alteração radical das condições de produção da
pobreza e de inclusão de todos na comunidade simbólica e política dos cidadãos, o que seria
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uma condição indispensável para o desenvolvimento material e político de nossas sociedades,
denuncia a existência subjacente de algo mais profundo, que realmente se constitui em analisador dos limites da coesão em nossas sociedades.
Neste sentido, é imprescindível afirmar as relações entre a seguridade civil e a social, que têm
sido tratadas como distintas e desconexas.
É a situação de violência experimentada nos dias atuais, especialmente nas grandes cidades, gerando um sentimento generalizado de insegurança e medo, que pode ser tomado
como a condição atual de emergência da questão social, requerendo estratégias de políticas
públicas que possam responder a esta situação crítica e assegurar possibilidades de recriação
da coesão social.
A institucionalidade que requer a proteção social nesse contexto implica em alterações estruturantes na dinâmica social e política, sendo pontos centrais dessa agenda:
• a desvinculação dos benefícios da condição de inserção no mercado de trabalho e sua
exclusiva vinculação aos direitos sociais de cidadania;
• o fortalecimento dos sistemas de políticas universais em não segmentados por clivagens sociais e regionais, capazes de traduzir noções igualitárias que consolidam a
cidadania;
• a inserção dos programas de discriminação positiva no interior dos sistemas universais,
sob pena que eles reproduzam as discriminações enquanto reduzem as desigualdades;
• o rompimento definitivo com a discriminação das mulheres e o não reconhecimento dos
seus trabalhos nos benefícios e pautas da proteção social;
• a construção de mecanismos de participação e deliberação social que permitam o exercício de uma cidadania ativa, e que não sejam exclusivos das áreas de políticas sociais,
passando a incorporar também transformações nos processos decisórios das áreas de
planejamento e economia;
• a existência de políticas públicas de proteção social que assegurem serviços e benefícios exigíveis dentro de expectativas conhecidas e padrões de qualidade publicamente definidos;
• o fortalecimento institucional dos mecanismos de formulação de políticas, entrega de
serviços e coordenação da proteção social, o que implica em políticas de pessoal, salários, carreiras e organizações prestigiadas, tecnicamente competentes e resistentes ao
uso meramente político partidário;
• a construção de mecanismos efetivos e sustentáveis de financiamento das políticas sociais
que não estejam subordinados à volatilidade da dinâmica de acumulação do capital, e que
estruturem de forma irreversível a primazia do social sobre os interesses particulares;
• a construção de um pacto fiscal que estabeleça uma estrutura tributária baseada nos
princípios da justiça social, progressividade, transparência e efetividade;
• a construção de modelos de proteção social que rompam os limites disciplinares e organizacionais e funcionem como redes de proteção que se definem a partir dos territórios
e necessidades dos usuários, repensando a gestão das cidades de forma a construir vínculos entre cidade e cidadania;
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•

a eliminação dos múltiplos fluxos que canalizam os recursos sociais para os produtores
privados de serviços de proteção social e tornam o sistema público perversamente complementar ao setor privado;

•

é imprescindível a criação de mecanismos efetivos de regulação das práticas empresariais privadas no campo da proteção social, subordinando-as ao papel de garantia de
bens de relevância pública;

•

prioridade às políticas que visam à difusão de práticas materiais e simbólicas de uma
cultura de solidariedade que permitam sustentar programas sociais coletivos, os quais
respeitem as diferenças e fortaleçam a construção de sujeitos autônomos em um processo relacional de construção de sociedade.
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Capítulo 2

Ciudadania e inclusión social frente a las
inseguridades contemporáneas
Joan Subirats, Eva Alfama, Anna Obradors

D

esde el punto de vista que aquí nos ocupa, la historia del siglo 20, puede interpretarse
(especialmente en Europa) como la resultante de la tensión entre las lógicas del capita-

lismo por un lado (que con la generalización del trabajo asalariado, introduce una profunda
fractura social) y las lógicas democráticas por el otro (que extiende el estatuto de ciudadanía
y posibilita un proceso no desdeñable de homogeneización social). Las aportaciones de T.H.
Marshall son sin duda claves al respecto. Marshall identificaba ciudadanía con tres componentes principales: los derechos civiles, políticos y sociales. Las políticas de Beveridge, en
el Reino Unido, expresan en la práctica esos conceptos. Es evidente, no obstante, que las
contradicciones derivadas de las distintas lógicas del mercado y de la democracia, siguieron
manteniéndose. En cualquier caso, en este proceso histórico encuentranse presentes cuatro
grandes factores que se identifican al modelo de integración social que se construyó: los
derechos políticos (la participación social en el proceso de toma de decisiones) y los derechos económicos y sociales (la articulación de mecanismos de defensa del trabajador, junto
con procesos de redistribución social), pivotando todo ello sobre una base de lazos sociales
(principalmente a través de la institución familiar y los lazos comunitarios basados en la vecindad, etnia, religión u otros elementos). Es preciso recordar aquí que el modelo tradicional
de familia heterosexual asentada en una clara división del trabajo, ha sido otra de las bases
para el desarrollo de ese modelo.
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En los últimos años, se han ido poniendo de manifiesto los límites de este modelo de integración social, con procesos de mundialización económica que han puesto mucho más de relieve
las tendencias exclusógenas del capitalismo. Las transformaciones en las esferas económica y
social y la aparición de nuevos riesgos sociales, han debilitado la capacidad protectora del empleo y la estructura familiar, los dos grandes pilares sobre los que se sustentaban las políticas
sociales y de integración. Es en ese contexto que se apunta hacia una progresiva dualización de
la sociedad en dos grupos de población, uno integrado y otro cada vez más alejado del empleo
y de la participación social.

El concepto de exclusión social
La progresiva utilización del término exclusión en sustitución del de pobreza por parte de la
Comisión Europea se produjo a partir de los años 1980, debido a la extensión de cierto consenso
en cuanto a la necesidad de superar una visión excesivamente economicista del concepto de pobreza. Sin embargo, este cambio de terminología en el ámbito de la política europea no parece
ser sólo una cuestión de modas terminológicas, sino que responde a un proceso de transformación de la propia sociedad.
La extensión del término exclusión en Europa responde, precisamente, a la existencia de un
elevado nivel de consenso teórico sobre la necesidad de utilizar una concepción que incluya
la naturaleza dinámica, multidimensional y heterogénea del fenómeno. Por otro lado, de una
concepción estática, que entendía la pobreza como situación de bajos ingresos en un momento
determinado del tiempo, se pasa a una concepción que entiende la exclusión como un proceso.
De la concepción dual que entendía la pobreza como una situación que afectaba a un colectivo
diferenciado de la sociedad mayoritaria, se pasa a la diferenciación de una heterogeneidad de
espacios situados en el continuo entre integración y exclusión. La exclusión social se entiende
pues como un proceso de alejamiento progresivo de una situación de integración social en el
que pueden distinguirse diversos estadios en función de la intensidad: desde la precariedad o
vulnerabilidad más leve, hasta las situaciones de exclusión más graves.
Como se ha dicho, la noción de exclusión social va más allá de la carencia material, puesto
que incorpora al análisis de la desigualdad en la distribución de los recursos socialmente valorados otros aspectos como la discriminación, estigmatización, rechazo social o la debilidad en
las redes interpersonales que contribuyen, refuerzan o alimentan las dinámicas de expulsión o
obstaculización del acceso a determinados espacios, derechos o relaciones sociales que son el
único medio para alcanzar ciertos recursos (Martínez, 1999). Así, el género, la edad, la procedencia u orígenes culturales o el estado de salud pueden ser factores que determinen la situación
de exclusión o inclusión social de una persona o colectivo, junto con la posición económica y
en el mercado laboral, el nivel educativo y el capital cultural acumulado, las características de la
vivienda y del territorio en que ésta se halle, entre otros muchos elementos (Edis, 1998; Renes,
2000; Subirats, 2004).
El concepto de exclusión social así definido puede aplicarse, como hace Pedro José Cabrera
(2000), a los sectores más marginados de la sociedad, los más pobres y con estilos de vida más
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alejados de las formas dominantes – las personas sin hogar – pero también como hacen otros
autores sobre una parte muy significativa de la población que, a causa de las transformaciones
estructurales que se han producido en el campo económico, en los patrones sociodemográficos
y en las políticas de bienestar, se hallan en una situación de vulnerabilidad social o precariedad,
sea por un proceso de expulsión o por la obstaculización del acceso a determinados recursos.
(Moreno, 2001; Subirats, 2004).
De hecho, los obstáculos, precariedades y exclusiones tienden a acumularse en ciertos segmentos de población situados en las posiciones menos ventajosas de la estructura social: los
más pobres, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los enfermos o minusválidos, los inmigrantes,
las minorías étnicas, etc. El deterioro de las condiciones de vida de dichos colectivos conlleva
una gran dificultad para que puedan actuar y se consideren a sí mismos como una parte activa
de su comunidad y de la sociedad en general y que, por tanto, puedan desarrollarse como tales
(Tezanos, 2001; Subirats, 2004).
En la bibliografía sobre el tema, se pueden identificar diferentes formas de entender la relación entre los conceptos de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social. Aun así, en general,
todos ellos tratan de relacionar de alguna manera el eje económico de la carencia material con
el eje de la carencia sociocultural, que se deriva de la ausencia o pérdida de recursos y relaciones socioculturales, fundamentales para la integración de los individuos en la sociedad y, en
consecuencia, para su plena participación y acceso a los recursos socioinstitucionales (empleo,
vivienda, servicios públicos etc.).
Algunos autores, desde la óptica de la representación espacial, proponen modelos diferentes
que incorporan los ejes de pobreza y exclusión, e intentan introducir los procesos socioculturales de segregación y marginación, como se puede ver en el Gráfico 1.
Como ya adelantado, el concepto de exclusión social incorpora tres elementos fundamentales que enriquecen a la vez el análisis del fenómeno de la desigualdad y la formulación de las
políticas públicas para afrontarlo: el énfasis en su raíz estructural, su naturaleza multidimensional y su variabilidad social y temporal.
En primer lugar, al destacar las raíces estructurales de la exclusión social se apunta al hecho
de que sus causas se hallan en las formas de organización de la sociedad. Es decir, que debemos
buscar su explicación y comprenderla en base a las dinámicas y mecanismos materiales y culturales de estructuración social. En este sentido, los ejes de desigualdad y diferenciación social – la
clase social, el género, la edad, la procedencia o adscripción cultural, religiosa etc. – son la materia prima que constituye los procesos de exclusión y de inclusión social. Así, se destaca que la
orientación de la política pública que hacia mayores cuotas de inclusión social puede realizarse
por dos vías: o bien paliando los efectos que dicha estructuración social tiene en los colectivos
más excluidos y vulnerables, o bien interviniendo, de manera más estructural, sobre la configuración de dichas pautas y dinámicas de desigualdad minimizando sus efectos y evitando la
generación de nuevos espacios y factores de exclusión.
En segundo lugar, la perspectiva multidimensional de los conceptos de exclusión e inclusión
social se refiere a que, más allá de la falta de recursos económicos o materiales, la incorporación
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Gráfico 1 – Los espacios sociales de la inclusión y la exclusión social según los ejes
económico y sociocultural
Exclusión
económica

Desafiliación/pobreza severa
(Desconexión de las relaciones
económicas valorizadas y de las
socioculturales normalizadas)

Eje económico

(Desempleo,
subempleo,
inactividad sin
prestaciones,
empleo informal)

Vulnerabilidad/precariedad o
pobreza relativa

(Posición social amenazada por trabajo
precarioo por riesgo de ruptura de la red
de relaciones sociales)

Integración

Integración en lo económico y
lo sociocultural

Inserción
económica
Inserción sociocultural
Eje sociocultural
(Participación tejido sociocultural)

Exclusión sociocultural
(Segregación-marginación)

Fuente: adaptación de Renes (Coord.), 2000, p. 20-21.

a la sociedad está constituida por otros factores de desigualdad o discriminación social de carácter social, político, relacional e incluso simbólico. Asimismo, la comprensión de dicha multidimensionalidad y sus dinámicas pasa por tener en cuenta las relaciones, entrecruzamientos e
influencias mutuas que se establecen entre los diversos factores.
Así pues, si bien la pobreza o la falta de recursos económicos es un aspecto clave de la
exclusión social, esta no se explica solamente por aquella, puesto que es un fenómeno mucho
más complejo, en el cual tan importantes son las situaciones parciales de desventaja, como la
acumulación e interacción que se da entre estas. Tanto la investigación como la intervención integral sobre los procesos de exclusión conllevan el reconocimiento de la importancia de estas relaciones de mutua influencia entre diversos factores, sean de tipo material o simbólico cultural.
Así, los ejes de diferenciación y desigualdad social por razón de género, edad u otros elementos
como la procedencia, la etnia, la adscripción cultural o religiosa, etc., son una parte indisociable
de la exclusión social, y deben ser considerados tanto en su análisis como en las intervenciones
que se lleven a cabo para hacerle frente.
Finalmente, se destaca el carácter procesal y dinámico de estos fenómenos, que son el resultado de una interacción basada en la existencia de posiciones desiguales en distintos campos
sociales. Así, por ejemplo, en el ámbito laboral y del empleo, las diversas posiciones en que se
hallan las personas en función de su capital formativo y relacional, determinarán la inclusión de
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unos y la exclusión o la incorporación precaria de otros del empleo, de cierto tipo de empleo o
ciertas condiciones laborales.
Las dinámicas de exclusión e inclusión social de personas, grupos y hasta territorios se materializan, pues, a través de las relaciones sociales y son variables a lo largo del tiempo y el espacio
con la participación de múltiples agentes. El estudio longitudinal de la exclusión y la inclusión
social mediante, por ejemplo, las trayectorias biográficas o el análisis histórico del desarrollo experimentado por un territorio o por un determinado grupo social puede resultar, en este sentido,
de gran valor para mejorar el conocimiento actual sobre el fenómeno de la exclusión y orientar
las estrategias y características de las políticas para la inclusión.

¿Inclusión social?
Tal y como han sido presentados, los conceptos de inclusión y exclusión social están íntimamente relacionados. Para distinguirlos, se podría decir que cada uno de ellos constituye un polo
del mismo eje en el que se pueden definir una multiplicidad de situaciones en función del ‘grado
de exclusión o inclusión’; es decir, de la intensidad de la exclusión: el grado de vulnerabilidad o
precariedad social. Por otra parte, los procesos de exclusión e inclusión también se pueden entender a partir de las oportunidades de movilidad ascendente o descendente que determinados
grupos sociales o personas tienen en este eje. Así, las estrategias que se desarrollan para hacer
frente a las situaciones de precariedad, igual que las tendientes a mantener determinadas posiciones de inclusión, deben ser también materia de estudio para lograr una mejor comprensión
de la dinámica de dichos fenómenos.
En este punto, serán desarrollados los contenidos de los ámbitos fundamentales de la inclusión
social, los tres elementos a partir de cuya articulación se define un mayor o menor grado de inclusión social en un individuo, un grupo social o, incluso, un territorio, representados en el Gráfico 2.
La inclusión social de cualquier persona, colectivo o territorio pasaría pues, en primer lugar,
por el acceso garantizado a la ciudadanía y a los derechos económicos, políticos y sociales
correspondientes a la misma, así como las posibilidades de participación efectiva en la esfera
política. Este acceso es especialmente problemático para algunos colectivos, como la población
extranjera, sobre la que no solamente pesa la barrera a la participación económica regular en el
mercado formal (que depende directamente de la tenencia de permisos de residencia y trabajo),
sino también la negación del pleno derecho al sufragio activo y pasivo. Sin embargo, y al margen
de este caso más extremo, existen un sinfín de grupos y colectivos sociales que no tienen reconocidos sus derechos sociales o que, aún teniéndolos, los recursos a los que éstos les permiten
acceder resultan inadecuados a sus características u opciones personales. Esto se refiere, por
ejemplo, al caso de las personas con discapacidades, con enfermedades mentales, u otros casos;
puesto que el acceso a las políticas sociales también forma parte de dicha acción del estado de
reconocimiento de los derechos de protección social de la ciudadanía en caso de necesidad.
En segundo lugar, la inclusión social de toda persona o grupo social pasaría por la conexión
y solidez de las redes de reciprocidad social, ya sean estas de carácter afectivo, familiar, vecinal,
comunitario u de otro tipo. Las redes sociales y familiares son un elemento constituyente de las
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Gráfico 2 – Los espacios de la inclusión social
Espacio de la producción mercantil, del
mercado de trabajo y del consumo
(Presencia y tipo de participación en la
producción, en la creación de valor y en el
consumo)

Inclusión social

Espacio de la ciudadanía
(Participación política y
acceso a los derechos
sociales y de ciudadanía:
reconocimiento y atención
de la diferencia)

Espacio relacional y de
los vínculos sociales
(Participación y vínculos
en redes sociales de
reciprocidad)

Fuente: Subirats, 2004, p. 15.

dinámicas de inclusión y exclusión social. Así, es importante señalar el hecho de que no sólo la
falta de conexión con estas redes puede determinar en gran medida la exclusión o inclusión social de una persona o colectivo, sino que también las características específicas y los sistemas de
valores y de sentidos que estas tengan son extremadamente relevantes. Aun así, la existencia de
redes de solidaridad es un elemento clave en las estrategias que los grupos y las personas tienen
a su alcance para paliar o dar solución a determinadas situaciones de carestía o de precariedad,
y su inexistencia o su conflictividad puede agravar la gravedad de la situación y/o cronificarla.
Este elemento es especialmente importante en los regímenes de bienestar mediterráneos como
el español, donde la cobertura del sistema de protección social público es notablemente débil,
por lo que las redes familiares y sociales juegan un papel fundamental en la redistribución de
recursos y en la contención de la exclusión y la pobreza grave (Moreno, 2001).
Finalmente, el espacio de la producción económica y especialmente del mercado de trabajo,
es el otro gran pilar que sustenta la inclusión social. El empleo es la vía principal de obtención de
ingresos para la mayor parte de la población, la base con la cual se calcula el grado de cobertura
social de la población inactiva y también una de las principales vías de producción de sentido e
identidad para los sujetos. Por lo tanto, el grado y el tipo de participación en este determinan de
una forma muy clara y directa las condiciones objetivas de exclusión e inclusión social.
En el contexto actual existen múltiples segmentos de la población, cada vez más numerosos,
que o bien quedan al margen del mercado de trabajo o bien tienen una débil inserción en él.
Se encuentra en un proceso de dualización del mercado laboral, en el cual se consolida por un
lado la disminución del mercado laboral primario, constituido por los puestos de trabajo relativamente estables y protegidos; y por el otro el crecimiento desorbitado del mercado laboral
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secundario, que se caracteriza por una creciente precariedad, una alta rotación y la pérdida
progresiva de derechos y coberturas sociales, y que está ocupado principalmente por jóvenes de
baja y media cualificación, mujeres, inmigrantes extranjeros y trabajadores adultos precarizados
(Renes, 2000). A todo, hay que añadir el también creciente número de personas que trabajan
como falsos autónomos o en empleos informales, irregulares o directamente ilegales.
Estos, a la postre, obtienen menores ingresos, menor estabilidad y una cobertura más débil
o inexistente por parte del sistema de pensiones y de protección social, por lo que requieren de
manera muy significativa del apoyo de la familia u otras redes sociales. Así, por ejemplo, las personas con enfermedades o discapacidades que impiden o dificultan enormemente su inserción
laboral, u otros colectivos con baja cualificación, falta de experiencia, o que trabajan en sectores
informales (como el trabajo doméstico) quedan a merced del sistema de protección social no
contributivo, la ‘última malla’ de seguridad pública, el cual junto al soporte familiar y social que
puedan obtener, se convertirá en el único modo de mantenerse en el espacio de la precariedad
sin caer en la exclusión social (Moreno, 2001).
En relación con la integración social y la producción de sentido que proporciona la participación en el mercado de trabajo, cabe destacar otra cuestión, de difícil tratamiento analítico y
poca presencia en la literatura (excepto casos muy concretos, véase, especialmente Carrasco,
1999, 2001), refiriéndose al trabajo doméstico y/o reproductivo no remunerado. Este tipo de
trabajo, desarrollado básicamente por las mujeres, no genera ingresos ni permite la subsistencia
económica si no está inserto en una estructura de redistribución familiar u de otro tipo. Para
muchas mujeres constituye, a la vez, una vía de inserción social en el sentido que les proporciona, al menos, un reconocimiento social y un sentido de identidad vinculado al imaginario social
tradicional sobre la división sexual del trabajo. Sin embargo se trataría, en cualquier caso, de
un modelo de inserción social tremendamente débil, vulnerable y dependiente, en tanto que se
vehicula a través de un tipo de trabajo que no está ni remunerado ni valorado a nivel social.
Así, en términos generales, las carencias, ausencias o la posición que cada persona o grupo
tenga en cada uno de estos tres espacios de la inclusión (o en más de uno a la vez), conllevan el
desarrollo de procesos de precarización o vulnerabilidad que pueden conducir hacia la exclusión
social. Al contrario, quienes tengan mayores oportunidades de participar con unos determinados
niveles de ‘calidad’ en estas tres esferas, serán los colectivos con mayores cotas de inclusión.
La presencia y la posición de los distintos segmentos de población en cada una de estas dimensiones determinarán, de entrada, su nivel y tipo de inclusión social y, con ello, sus principales riesgos de exclusión. Así, por ejemplo, la posición desaventajada que en términos generales
padecen las mujeres en el mercado de trabajo, las hace más vulnerables a procesos de exclusión
vinculados con la falta de participación o las condiciones de precariedad bajo las que se desarrollan en el campo de lo laboral.
Por otra parte, colectivos como el de la población inmigrada, se hallen o no regularizados
e independientemente de que participen en el mercado de trabajo, se encuentran amenazados
en términos de inclusión social por el escaso reconocimiento existente de sus derechos políticos como ciudadanos. Finalmente, el aislamiento social que pueden padecer muchas personas
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ancianas sin redes familiares o, determinados casos como la monomarentalidad, encarnan posiciones muy frágiles incapaces de amortiguar mediante las redes de apoyo la presencia de otros
factores de exclusión o desigualdades.
Aún así, es destacado que no es solamente la existencia de un cierto tipo de participación la
que indica una situación de exclusión o inclusión social, sino que también es determinante la
estabilidad de esta participación. Por eso, el análisis de las variaciones ocurridas en este esquema
a lo largo del tiempo y la interpretación de sus causas acercan sobremanera a la explicación de
los procesos de exclusión o inclusión social de un agente particular.

Las políticas para la inclusión social
La Comunidad Europea ha tenido un gran protagonismo en el desarrollo del concepto de
exclusión social y en la definición de las políticas para la inclusión basada en la metodología de
los planes transversales. En el año 1993, la Comisión Europea definía la exclusión social como
un proceso estructural multidimensional por el cual determinados grupos o sectores sociales
quedan fuera de los derechos y de los procesos sociales ‘ordinarios’ de que gozan los ciudadanos
socialmente incluidos (E.U. Commission,1993, p. 8).
El concepto de exclusión social fue adoptado por la Comisión Europea no solamente por
razones conceptuales, sino también de carácter político, puesto que algunos de los países más
fuertes económicamente de la Unión Europea (UE) – como la Gran Bretaña – se mostraron contrarios a continuar desarrollando programas sociales bajo la consigna de erradicar la pobreza,
en la medida en que estos planteamientos presuponían la persistencia de esta situación en los
lugares pelo cual se habían alcanzado mayores cotas de bienestar y crecimiento económico (Estivill, 2003; Atkinson y Davoudi, 2000; Room, 1999). Así, con el uso del concepto de exclusión
social la UE pudo, de un lado, atender a las objeciones planteadas a la continuidad de los programas de pobreza en un contexto en que los estados se erigían como garantes de la igualdad de
oportunidades y la protección mínima universal de todos sus ciudadanos y, del otro, reconocer
los efectos de los procesos de reestructuración económica y la necesidad de conceptuarlos bajo
una nueva categoría, capaz de articular estrategias de intervención también renovadas. Con la
introducción del concepto de exclusión social, pues, fue posible empezar el desarrollo de lo que
actualmente son las políticas para la inclusión.
En 1999, el Tratado de Amsterdam ratificó y amplió el contexto inaugurado por el Tratado de
Maastricht, incluyendo la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores que
fue previamente aprobada en Niza, y que no había sido anexada al tratado anterior. El artículo
136 del Acuerdo Social adjunto al Tratado de Amsterdam (el antiguo artículo 117) postula que,
La Comunidad y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como
los que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la
Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 1989, tendrán
como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el
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desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha
contra las exclusiones. (Artículo 136 del Acuerdo Social Europeo, 1999).
Las políticas comunitarias para la inclusión social tienen su origen formal en los Libro Blanco
y Verde de la UE en materia de política social, que recogen las perspectivas y recomendaciones
para la elaboración de los Planes Nacionales de Acción para la inclusión social que empezaron a
ver la luz en el año 2001. A nivel nacional, en mayo de ese mismo año se publicó el Primer Plan
Nacional para la inclusión cocial del Reino de España.
Con anterioridad a la aparición de estos primeros planes nacionales de inclusión, la Cumbre
Europea celebrada en Lisboa y Feria en el año 2000 había establecido el Método de Coordinación
Abierta (OMC) para el diseño de acciones y programas en el marco de la política europea. La inclusión social se convirtió así en uno de los primeros terrenos dónde se experimentó este método con
la combinación de dos elementos: una actuación de los estados miembros mediante la elaboración
de un Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIs) con un periodo de vigencia de dos
años; y una actuación de la Comisión Europea para facilitar la cooperación entre los estados. En
este sentido, no podemos olvidar que los Estados son precisamente los que concentran la competencia en materia de inclusión social mientras las instituciones europeas poseen solamente un papel complementario y de apoyo a las iniciativas desarrolladas por los propios estados miembros.
Las orientaciones de la UE en relación con los planes nacionales de acción se han centrado
en la transversalidad como la forma más adecuada de abordar integralmente y estratégicamente
la exclusión social; es decir para lograr una intervención eficaz sobre las causas que la producen.
Se trata, por tanto, de dar una orientación preventiva a las políticas de inclusión, más que dedicarlas únicamente a poner remedios sobre las consecuencias de la exclusión social. Sin embargo,
en la mayor parte de casos, los planes nacionales han tendido a centrarse en los umbrales de
pobreza económica y en la exclusión del mercado laboral, aunque también tengan presentes
otras situaciones consideradas ‘de riesgo’ (Subirats, 2004, p. 58-59).
Un año después de la Cumbre de Lisboa y Feria, en el año 2001 el Consejo de Laeken ratificó
un grupo de indicadores de evaluación común y, en el 2002 se inició la elaboración de la llamada
‘estrategia europea en el campo de la pobreza y la exclusión social’.
La adopción de los términos de inclusión y exclusión social en el campo de la política social y
de la intervención pública europeas han marcado, pues, un hito en el desarrollo contemporáneo
de estos ámbitos y en la popularización de ambos conceptos más allá de la administración y de
las entidades de acción social.
España es uno de los estados miembros que más ha seguido la estructura aprobada en el
Consejo Europeo de Niza (2000) y sus cuatro objetivos fundamentales son: acceso al empleo
y recursos, derechos, bienes y servicios de todos los ciudadanos; prevención de los riesgos de
exclusión; actuación a favor de los más vulnerables y; movilización de todos los agentes. La
elaboración del Primer Plan Nacional para la Inclusión Social se realizó en 2001, actualmente se
ha finalizado la implementación del Segundo Plan Nacional para la Inclusión (2003 a 2005) y el
tercero se halla en proceso de elaboración.
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Desde la propia UE y también desde los distintos estados miembros a través de los PNAIs se
ha ido reforzando la necesidad de involucrar todos los niveles de gobierno y todos los actores
sociales que puedan intervenir como agentes en la lucha contra la exclusión social. Así, se ha
ido extendiendo una idea de complementariedad entre las políticas desarrolladas por diferentes
niveles territoriales de gobierno.
Poco a poco, este enfoque ha ido descendiendo a los niveles inferiores de gobierno: numerosas Comunidades Autónomas y diversas ciudades, como Barcelona, también desarrollaban
sus propios planes de acción. La recomendación europea de apostar por los planes transversales
y de involucrar a los ámbitos regional y local en la lucha contra la exclusión social, pues, va
encontrando una respuesta clara en el territorio español, aunque los alcances y profundidad de
los diversos procesos territoriales son notablemente heterogéneos. A pese de todo, es necesario
destacar que esta implicación de todos los niveles de gobierno en la lucha contra la exclusión
ha partido de la propia iniciativa de las instituciones locales y autonómicas, puesto que los mecanismos de coordinación y articulación interadministrativa desarrollados en el marco de los
Planes Nacionales son muy débiles (Renes, en Vidal Fernández, 2006).
Aunque en general se deben destacar los avances conseguidos por España con sus dos Planes
Nacionales de Acción, aparecen algunos elementos que requieren atención y corrección si lo que se
pretende es disponer de un hito normativo y un aparato de implementación efectivo para la lucha
contra la exclusión social. El Segundo PNAIs español introdujo mejoras en el nivel de concreción
de las medidas propuestas, así como en la distribución presupuestaria y las prioridades temáticas.
Sin embargo, la mayor redistribución de recursos y el incremento de medidas del segundo plan
conllevaron también algunos descensos en la dotación presupuestaria de determinadas medidas.
Por otra parte, la mayor correspondencia entre metas y objetivos que presenta el segundo Plan en
relación con el primero es un intento de lograr una mayor integralidad entre ámbitos y factores
que influyen o pueden influir en los procesos de exclusión social (Subirats, 2004).
La apuesta europea por la estrategia del mainstreaming o transversalidad de las políticas de
inclusión ha calado en la formulación conceptual de estas en el Estado español, pero no así en su
implementación y desarrollo. Es decir, si bien se ha consolidado la percepción de que es necesario pensar en políticas que no sean simplemente un agregado de acciones aisladas sino intervenciones altamente articuladas que se potencien entre sí, a la práctica el desarrollo de mecanismos
de coordinación (ya sea entre unidades ministeriales, entre niveles de gobierno o con el Tercer
Sector, la sociedad civil y el ámbito empresarial) ha sido escaso.
Asimismo, la integralidad de los planes sigue siendo un objetivo a alcanzar: estos básicamente constituyen una yuxtaposición de medidas sectoriales en muchos casos ya existentes
(Renes, en Vidal Fernández, 2006). En este sentido, un plan para la inclusión no debe de ser un
compendio de acciones de políticas sociales, sino la articulación de las medidas precisas, concretas y bien focalizadas hacia las situaciones de mayor pobreza y exclusión. Esto junto con las
políticas sociales genéricas y con el despliegue de estrategias políticas, sociales y económicas a
largo plazo que ataquen estructuralmente las causas y manifestaciones de la pobreza y a la exclusión; es decir, introduciendo metodologías de intervención en la estructura socioeconómica.
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Fundamentos para una política pública inclusiva
Si seguimos la propuesta de García Roca ubicada en Vidal Fernández, en el año 2006 es posible identificar diferentes representaciones conceptuales o metáforas que subyacen a las formas
de entender la exclusión social y que se corresponden con las diferentes prácticas inclusivas que
en consecuencia se desarrollan.
En primer lugar, son destacadas las ya mencionadas metáforas espaciales, en las cuales la
sociedad se concibe como un espacio ordenado con un centro y una periferia. La clave del fenómeno de la exclusión, en consecuencia, es el quedar fuera y al margen, y esto en la sociedad
viene determinado por el acceso a la producción y al consumo. Bajo esta óptica, la intervención
social se concreta en dar apoyo a quiénes están fuera en su proceso de incorporación, fundamentalmente por la vía del empleo. Las medidas de inserción en estos casos, guiadas por el modelo
de la ingeniería social, se despliegan en forma de acciones afirmativas para elevar la posición de
los peores situados en la distribución de las oportunidades. Uno de los límites de este modelo
es la dificultad para aprehender el dinamismo de la situación actual, en que las fronteras entre el
dentro y el afuera son cada vez más móviles y diseminadas por todo el cuerpo social.
En segundo lugar, se encuentra la metáfora de la desviación, fundada en las analogías médicas
y organicistas, por lo cual la integración acaba identificándose con la normalidad; y la exclusión,
con las desviaciones o patologías sociales o personales. Esta concepción en cierto sentido presupone que en los sujetos se halla una cierta predisposición a la exclusión, en tanto que hay ciertas
condiciones previas que pueden traer consecuencias predecibles. La pobreza y la inmigración, por
ejemplo, serían circunstancias propicias a la emergencia de la desviación. Las prácticas inclusivas,
pues, se basan en el modelo terapéutico y la perspectiva correccional, donde se actúa directamente
sobre la disfuncionalidad, los problemas y los puntos débiles de las personas o grupos buscando su
‘normalización’. Muchas de las intervenciones en el campo de la drogodependencia o del fracaso
escolar serían buenos ejemplos de esta perspectiva. En este sentido, las principales limitaciones
de este punto de vista son la objetivación que generan de los excluidos, así como la dificultad por
entender los sentidos que se despliegan desde el interior de estas situaciones y para reconocer el
protagonismo de estos en su proceso de transformación personal y colectiva.
En tercer lugar, encontramos la metáfora de la vulnerabilidad, que se centra en la dimensión de
pérdida de los vínculos y redes sociales presente en la exclusión. Aquí, las quiebras en los tejidos
sociales llevan para la pérdida de la transmisión de sentido y de la confianza que permite las redes
de apoyo y contención de los riesgos. Las transformaciones sociales actuales han consolidado a la
precariedad y la sensación de catástrofe como uno de sus núcleos y han generado la insignificancia
y el desarraigo en sectores importantes de la población (ancianos en soledad, jóvenes desfavorecidos, segundas generaciones de inmigrados, residentes en barrios degradados, etc.). Frente a esta
situación, las prácticas de inclusión de este modelo pivotan sobre la creación de resilencia en base
a la reconstrucción de los lazos y la organización colectiva. Las experiencias de desarrollo comunitario a nivel local (como el Plan Comunitario del barrio de la Trinitat de Barcelona) serían un buen
ejemplo de políticas de este tipo, que se basan en el aprendizaje fruto de la reflexión constante
sobre la praxis, y en la definición de estrategias conjuntas, en las que las comunidades y colectivos
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son a la vez sujetos y objetos de su proceso de inclusión. La debilidad de este modelo radica en las
dificultades que presenta el actual contexto de creciente fragmentación social.
Finalmente, la última metáfora se basa en la experiencia del naufragio. Se utiliza esta imagen para dar cuenta de la trayectoria del excluido. En ella se sitúa en el centro de la exclusión
la vivencia subjetiva de impotencia y falta de horizontes. Remitirnos a la precariedad y falta
de autonomía económica de los jóvenes, las enfermedades mentales o la dependencia de los
ancianos nos puede servir para ejemplificar este concepto. Como políticas inclusivas para afrontarlo, García Roca menciona las prácticas de acompañamiento que se sustentan en la empatía,
la confianza y el apoyo en el proceso de empoderamiento del sujeto. La emergencia de servicios
de proximidad desde una metodología de acompañamiento (en relación a la gente mayor y a los
procesos de inserción sociolaboral, fundamentalmente), responderían a esta perspectiva, desde
la cual también cabe conceptualizar a las políticas de asistencia social centradas en la reacción
frente a la emergencia, por ejemplo, la acción social con personas sin hogar. El principal límite
podría ser su enfoque en lo individual y en el corto plazo, que pueden llevar a perder de vista las
raíces estructurales de cada situación.
De esta manera, las cuatro aproximaciones parciales descritas permiten acercarse a la experiencia y realidad de la exclusión social desde diferentes ángulos, sin alcanzar a comprenderla en su
globalidad y complejidad, para lo que sería necesario tomar en cuenta las diferentes visiones.
La actual situación de complejidad y creciente vulnerabilidad requiere que las políticas públicas articulen mecanismos de respuesta de carácter comunitario que recojan los aportes de todas
estas estrategias y tradiciones de intervención para poder construir autonomía, retejer relaciones
y recrear personas. Es creído que el factor esencial de la lucha contra la exclusión hoy día pasa
por la reconquista de los propios destinos vitales por parte de las personas o colectivos afectados por esas dinámicas o procesos de exclusión social. Precisando incentivar de algún modo el
surgimiento y consolidación de procesos colectivos de empoderamiento y participación social.
Por tanto, no se trata de hacer un camino en solitario hacia una hipotética inclusión social. No
se trata sólo de estar con los otros, se trata de estar entre los otros. Devolver a cada quién el
control de su propia vida, significa devolverle sus responsabilidades, y ya que las relaciones vitales son entendidas como relaciones sociales de cooperación y conflicto, esa nueva asunción de
responsabilidades no se plantea sólo como un sentirse responsable de uno mismo, sino sentirse
responsable con y entre los otros.
La inclusión no puede ser concebida como una aventura personal, en que cada ‘combatiente’ con sus armas va superando una carrera de obstáculos hasta llegar a un punto predeterminado por los especialistas. Todo proceso de inclusión es un proyecto colectivo, en que
los implicados y sus redes sociales, los profesionales encargados del acompañamiento, las
instituciones y la comunidad en la que se inserta lo todo, participan, asumen riesgos y responsabilidades, y entienden el tema como un compromiso de todos. Si no se afronta este reto, las
políticas de inclusión se orientarán necesariamente a actuar para paliar los impactos de una
creciente dualización y exclusión social, impotentes para afectar a los procesos que lo causan
y construir una sociedad más incluyente.
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Entonces, la inclusión es entendida como un proceso de construcción colectiva no exenta de
riesgos. En ese proceso los poderes públicos deben actuar quizás no tanto como gerentes sino
especialmente como garantes, contribuyendo en lo posible en la búsqueda de autonomía, y no
construyendo dependencias. Si el objetivo es construir un verdadero régimen de inclusión, el
quiere decir que debemos fomentar la participación de la sociedad, desde posiciones públicas
y privadas, para conseguir un entorno de cohesión social y de bienestar social de todos sus
miembros. Esto exige activar la colaboración, generar incentivos, construir consenso y, al mismo
tiempo, aceptar los riesgos. Para todo ello, las personas y los colectivos han de tener la oportunidad de participar desde el principio en el diseño y puesta en práctica de las medidas de inclusión
que les afecten. Si no les queda otra alternativa, no pueden ‘salir’ individualmente, han de poder
participar ‘hacerse oír’ ante los demás.
Asimismo, la cambiante geografía de la pobreza y la exclusión demanda a las políticas inclusivas la capacidad de afrontar los nuevos retos que las transformaciones sociales realizando
planteamientos innovadores. Es decir, proponiendo acciones, procedimientos y enfoques nuevos basados en el aprendizaje de la praxis y en el diálogo y cooperación.
Todo ello sin olvidar el hecho de que la exclusión social es un fenómeno estructural, es decir,
se halla enraizado en las formas de organización económica, política y cultural vigentes, por
lo que la acción inclusiva de las políticas públicas no puede orientarse exclusivamente hacia
la asistencia o solución de las consecuencias de la exclusión social, sino que debe garantizar
el abordaje de sus causas: actuar sobre los factores mismos de exclusión. Así por ejemplo, sin
dejar de lado las necesarias medidas de atención a las personas sin hogar, es conveniente dar un
nuevo impulso a las políticas de regulación de acceso a la vivienda por parte de la población con
mayores dificultades para ello: jóvenes, inmigrantes, personas con necesidades especiales, con
rentas por debajo del umbral de pobreza, etc. La orientación estratégica de las políticas para la
inclusión social supone también la integración de la perspectiva de género, así como incorporar
las diferencias y desigualdades existentes por edades, procedencias, etnias, y opciones religiosas, sexuales o de otra índole. La integración de la consideración de las relaciones de poder y
desigualdad en la política y la articulación de medidas destinadas a debilitar estas relaciones y
empoderar a los grupos y personas afectadas por estas.
Por otra parte, la necesaria integralidad de las acciones que se emprendan estará muy relacionada con el grado de transversalidad de las mismas. La cooperación de distintos departamentos
del gobierno en el diseño de políticas públicas de inclusión y en la mayor atención a los factores
de exclusión en todos los ámbitos de la política pública determinará el nivel de globalidad de las
intervenciones. Así, una acción de mejora de los servicios sanitarios de atención primaria debe
contar y coordinarse con las redes de atención de los servicios sociales para definir programas y
líneas de actuación conjuntas, así como los protocolos e intervención y derivación más adecuados en cada caso. Del mismo modo, pese a la necesidad de las medidas sectoriales, la tendencia
debería ser hacia el diseño de actuaciones que tomen en cuenta al máximo número de ámbitos
que forman parte de la vida de las personas y condicionan su trayectoria de exclusión así como
sus dificultades de inclusión: la formación y la capacitación laboral y/o social, el tratamiento
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sociosanitario, la estabilidad residencial, etc. En este sentido, la propia estructura segmentada y
jerárquica de la administración dificulta esta empresa.
Para finalizar, se destacan que las políticas para la inclusión deben promocionar al máximo
nivel la participación de los diversos agentes sociales, tanto públicos como del Tercer Sector y
de los propios beneficiarios de la política teniendo como objetivo el fomento y recuperación de
los vínculos y las redes sociales comunitarias.

Tabla 1 – Propuesta de criterios de orientación en las políticas de inclusión
Políticas públicas tradicionales
Enfoque estático
Focalización en el conjunto de individuos en
situación de precariedad.
Perspectiva individualista
Focalización estricta al individuo y al hogar.

Criterios de innovación para las políticas públicas
Enfoque dinámico
Focalización en los procesos de entrada y salida
relacionados con la precariedad.
Perspectiva comunitaria
Énfasi s en las dimensiones comunitaria y territorial
de la exclusión.
Políticas homogeneizadoras
Políticas sensibles a la diversidad
Respuestas para cubrir necesidades que se
Respuestas adaptadas a situaciones territorialmente
consideran homogéneas e indiferenciadas.
y socialmente homogéneas.
Asistencialismo
Promoción de la autonomía
Políticas destinadas a paliar los
Políticas destinadas a promover el desarrollo
efectos de la precariedad.
autónomo, evitando la dependencia con las
administraciones.
Centradas en los elementos de renta
Enfoque multidimensional
Enfocamiento sobre la pobreza monetaria.
Consideración de todos los factores
generadores de exclusión.
Enfoque reactivo
Enfoque proactivo (estratégico)
Oferta de servicios, como reacción a las proPolíticas anticipatorias y orientadas a la
blemáticas concurrentes.
transformación estratégica del entorno.
Enfoque orientado a las consecuencias
Enfoque orientado a las causas
Atención centrada en atender los efectos de la Atención a las causas o factores generadores de la
problemática.
exclusión social.
Centralización de las políticas en ámbitos de Descentralización y fortalecimiento político local
gobierno supra-local
Predominio de los niveles central y regional
Fortalecimiento, en general, de los agentes más
en la formulación de las políticas y
próximos al territorio. Gobiernos locales fortalecidos,
residualidad local.
con capacidad de liderazgo político de redes de
gobierno multinivel.
Especialización y segmentación de
Transversalidad y coordinación multinivel
responsabilidades públicas
Fragmentación de responsabilidades entre
Coordinación entre distintos niveles administrativos
administraciones y entre departamentos.
y entre departamentos.
Fuerte división entre lo público y lo privado Corresponsabilidad y participación
Monopolio de la formulación de políticas,
Espacios de participación y negociación compartida
por parte de las instituciones públicas; escasa entre administraciones, agentes privados y tejido
cooperación público-privado.
asociativo.
Fuente: elaboración propia.
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Los impactos que pueden generar políticas de inclusión las cuales contemplen estas bases son:
innovación, estrategia, integralidad, transversalidad y participación, y serán mucho mayores, más
duraderas y en definitiva, más eficaces en relación con el objetivo de la inclusión social.
Con fines comparativos, en la Tabla 1 están enlistados los principios orientadores de las
políticas públicas tradicionales y aquellos criterios de innovación (retos) que se entienden como
necesarios para avanzar hacia una concepción, desarrollo y operación de políticas públicas con
mayor capacidad de abordar las problemáticas actuales.
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Capítulo 3

De la focalización individual a la
focalización de los derechos: crítica a la
propuesta del Universalismo Básico*
Analía Minteguiaga

E

n los últimos años se puede escuchar desde diferentes voces del arco ideológico que el paradigma focalizador de política social, aquel que tuvo fuerte dominancia en la región entre los años
1980 y 1990, presenta importantes limitaciones, en algunos casos con profundas consecuencias negativas para la población de la región, y que por tanto debe ser revisado. Desde este lugar, hace no
más de tres años, ciertos organismos internacionales, algunos expertos y hasta sectores académicos
de América Latina, han venido posicionando un modelo que consideran ‘alternativo’ a éste.
Sus promotores argumentan que la particular denominación de este modelo, ‘Universalismo Básico’ (UB), habla en sí misma de un cambio en la orientación normativa de la política social. Se recupera
luego de décadas de descalificación el principio de universalidad en el campo de las intervenciones
sociales, aunque como resulta evidente se le agrega un no menor adjetivo calificativo a este principio1.
* Este trabajo que aquí se presenta contiene algunas ampliaciones en base a los comentarios y observaciones realizadas en dicho evento para el Seminario Internacional
“Seguridade Social e Cidadania: desafíos para uma sociedade inclusiva”. A modo de información adicional es importante mencionar que el artículo contiene algunos
ejemplos y que estos se circunscriben al caso ecuatoriano, dado mi interés investigativo en el proceso de cambio político que ha vivido este país en los últimos dos años.
1

Es importante mencionar que la noción de universalidad parece reposicionarse en el debate especializado en el inicio del siglo XXI (por ejemplo, ya en el año 2000

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su documento Equidad, desarrollo y ciudadanía habla que la política social debe guiarse por tres
principios: universalidad, solidaridad y eficiencia); la noción específica de UB surge en octubre del año 2005, cuando se organiza un encuentro académico promovido
por el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del Banco Interamericano de Desarrollo (Indes-BID), bajo el nombre de Construyendo una nueva
política social en la región: el universalismo básico. En este participaron diferentes especialistas entre los que se destacan: Armando Amorin, Rebeca Grynspan, Evelyn
Huber, Aldo Isuani, Andre Medici, Jose Antonio Ocampo, Renato Opertti, Ernesto Rezk, Carlos Sojo, Aldaiza Sposati y Victor Tockman. Posteriormente, en el año 2006,
aparece como documento de trabajo del Indes-BID una publicación cuyos autores fueron Fernando Filgueiras, Carlos Gerardo Molina, Jorge Papadópulos y Federico Tobar
(Universalismo básico: una alternativa posible y necesaria para mejorar las condiciones de vida en América Latina). En noviembre de 2007, sale el libro Universalismo
básico: Una nueva política social para América Latina que reúne los textos presentados y discutidos durante el encuentro y el documento de trabajo referido anteriormente. El editor de esta publicación fue Carlos Gerardo Molina e incluyó artículos de los especialistas ya mencionados y de otros, como Nohra Rey de Marulanda,
Luciano Andrenacci, Fabián Repetto y Armando A. Simões. Asimismo, en el año 2008, aparece en la revista Nueva Sociedad un artículo de José Antonio Ocampo en
donde se recuperan prácticamente todos los puntos de la propuesta del UB. (Ocampo, 2008).
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Se habla entonces de una:
cobertura universal de prestaciones y riesgos esenciales, asegurando el acceso a transferencias, servicios y productos que cumplan estándares de calidad, que sean otorgados sobre la base de los principios de ciudadanía, es decir, distanciándose del principio de selección de beneficiarios de servicios
según prueba de recursos y de necesidad (…). En ello, el Estado juega, en tanto garante de estas
prestaciones, un papel determinante. (Filgueira et al., 2006, p. 2).
Esta nueva fórmula, que combina universalidad, conjunto limitado de prestaciones básicas,
servicios homogéneos con estándares de calidad para todos, derechos ciudadanos y papel indelegable del Estado, lograría al mismo tiempo recuperar toda la experiencia exitosa del pasado
y constituirse en una propuesta ‘realista’, al incorporar los condicionantes presupuestarios e
institucionales en su formulación.
Desde aquí, el presente artículo intenta realizar una crítica reflexiva a este nuevo paradigma
de política social. Para ello, centrándose en el nivel teórico-conceptual, buscará analizar los componentes categoriales medulares de dicha propuesta2.
El trabajo se divide en cuatro secciones. La primera se concentra en la descripción del diagnóstico en el que se apoya la propuesta del UB. La segunda en la indagación de la ‘cuestión
social’ y en la discusión sobre el esquema de justicia distributiva que sostiene. Posteriormente,
se analizan las particularidades que asume la reconvocatoria del Estado planteada por el UB. La
última sección aborda la discusión sobre política social en un nivel más amplío, el del modelo
de desarrollo. En esta línea, se considera que no se puede postular ninguna propuesta realmente
alternativa de intervención social sin discutir los patrones de acumulación y distribución que
rigen la economía de cada país. Solo así se podrá trastocar el esquema de soluciones pensables:
desde los esfuerzos loables pero no necesariamente transformadores de la re-distribución, a los
innovadores y radicales de la distribución de los beneficios del desarrollo.

El diagnóstico
La importancia de empezar el análisis de los componentes centrales del UB con el diagnóstico en el que se apoya, se justifica en función de que existe una vinculación lógica entre
la identificación y definición de los problemas (diagnóstico) y los principios y políticas que
se postulan para resolverlos. En esta línea, hay que tener en cuenta, como bien señala la literatura especializada, que el planteamiento de un problema que reclama algún tipo de acción
pública o estatal nunca resulta definido en abstracto, sino siempre en función de un campo
de soluciones pensables en un cuadro de acción dado (Trom; Zimmermann, 2001). Así, la
enunciación de un problema no puede disociarse de sus perspectivas de resolución, bajo la
pena de crear la ficción de un orden secuencial y lógico entre su definición y su tratamiento
(Kitsuse; Spector, 1973).
2

Este análisis se basó exclusivamente en el documento conceptual de esta propuesta, que fue incluida en el libro del Indes-BID sobre UB, en el capítulo y parte

1 (p. 19-55) y que en realidad corresponde completamente al documento de trabajo antes citado (Filgueira, et al., 2006, p. 1-57).
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El modelo ‘dominante’ de la política social
Para sus proponentes, la emergencia del UB se comprende a partir del cuestionamiento al
esquema de política social previo, denominado por el discurso experto como ‘paradigma focalizador o selectivo’ (Sojo, 2007). Este operó de manera hegemónica entre los años 1980 y 1990
y se justificó a partir de una crítica lapidaria al sistema de política social que lo precedió, es
decir aquel articulado al modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Entre los
problemas más relevantes que se le asignaron están: la existencia de un déficit de eficiencia en
los sectores sociales, que los recursos públicos no llegaban a los que realmente lo necesitaban
y que, en muchos casos sólo ofrecía servicios de baja calidad. Así, solo en teoría era de corte
universalista porque en los hechos resultó un sistema dual y excluyente. Lo que impuso fue una
ciudadanía regulada que diferenciaba los beneficios en función de los ingresos. Por otra parte, el
Estado había centralizado toda la oferta y la demanda permanecía pasiva ante su accionar.
Ante a tales dificultades, la solución del esquema de política social ‘neoliberal’ combinó
entonces la introducción de mecanismos de mercado, la focalización y la descentralización. La
acción del Estado debía, ahora sí, concentrarse en los más pobres y para tener impacto real había
que promover coberturas temporales y compensatorias.
Pero esta estrategia, sostienen los defensores del UB, en países como los de América Latina
con altos niveles de segmentación, no sólo no atacó el problema de raíz sino que lo exacerbó. El
efecto fue gravoso para la cohesión social ya que se rompieron los ‘escasos’ lazos de reciprocidad y solidaridad que se habían conformado en la etapa precedente.
Así, por un lado, el esquema ‘focalizador’ no sólo no logró resolver las barreras ya identificadas en el sistema de ‘pretensión universalista’ (privilegios corporativos, servicios de calidad
diferencial, exclusión del componente no contributivo en la protección, etc.), sino que sumó que
sus intervenciones promovieran el endeudamiento externo público, la reducción excesiva del
papel del Estado y, en algunos campos de política social, un retroceso en el proceso de desmercantilización de las relaciones sociales.
Se afirma que entre sus efectos más nocivos estuvo la creación de una relación Estado-sociedad
basada en una lógica asistencial y no de ciudadanía. Una lógica profundamente individualizante:
el enfoque de transferencias de carácter individual y el vacío que dejan al no ocuparse de toda la población en conjunto, o más precisamente al no articular lo que sucede en distintos segmentos de la población
garantizando, por ejemplo, el usufructo de servicios de calidad comparable (equidad), son problemas
que siguen vigentes y atrayendo la atención de sus formuladores. (Filgueira et al., 2006, p. 7).
El problema, se afirma, fue que la concentración de responsabilidades estatales sólo para
garantizar prestaciones básicas en los sectores más pobres tuvo implicancias peligrosas en términos de la construcción de una sociedad cohesionada, y en vez de promover el desarrollo de
plenos derechos y deberes ciudadanos se fomentó la estigmatización y la segmentación.
A pesar de estas críticas se le reconocen algunos elementos positivos que ‘deberían’ ser recuperados en la nueva estrategia a ser instaurada (entiéndase UB) a fin de complementarla. Estos
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refieren básicamente a: 1) la importancia que tienen los mecanismos técnicos de focalización al
reducir el clientelismo político y la corrupción estatal; 2) la visibilidad que adquieren las limitaciones fiscales que posibilitan pensar políticas pragmáticas y responsables; y 3) la pertinencia
de pensar acciones de carácter temporal que permiten generar soluciones sostenibles y ágiles
cuando las circunstancias lo ameritan (Filgueira et al., 2006, p. 6 y 7).
Es importante mencionar que en este diagnóstico aparecerá una muy breve referencia al
modelo económico que articuló el sistema de protección social focalizador. Caracterizado como
‘neoliberal y aperturista’ supuso:
un régimen de acumulación que privilegió al mercado como asignador de recursos y que promovió
acciones transitorias y compensatorias para los sectores desplazados, a la espera del ´goteo´ que
habría de llegar cuando el modelo diera sus frutos (Filgueira et al., 2006, p. 4).
Este comentario será prácticamente toda la conexión de sentido que se plantee entre modelo
de desarrollo y sistema de protección social. Se lo recalca porque la particular forma de explicitar la relación entre ambos espacios constituirá quizás una de las limitaciones más importantes
de la propuesta del UB. El UB no pondrá en cuestionamiento ese modelo de desarrollo. Esto le
impedirá visibilizar que el problema del esquema selectivo no se debió a los errores de sus instrumentos de intervención (focalización, descentralización o privatización), es decir a su utilización indiscriminada posicionándolos no como medios sino como fines en sí mismos (Ocampo,
2001). El problema estará ubicado, por el contrario, en un nivel más profundo, en el de la definición de la misma cuestión social y conectado a ésta, sobre todo, en el modelo de desarrollo que
se propugnaba. Por ello quedará en entredicho o perderá potencia la idea de que el UB realmente
sea un paradigma alternativo.

Justicia distributiva y ¿nueva cuestión social en el ub?
Como se sostuvo en otro trabajo (Minteguiaga; Ramírez, 2007), las modalidades de política social remiten a lo que se denomina comúnmente en el debate especializado como ‘cuestión social’,
entendida como la particular definición de la ‘problemática social’ sobre la que se debe intervenir.
El esquema de política social ‘focalizador o selectivo’ hizo hincapié en la sindicación de la pobreza
como la problemática social más importante a ser resuelta y desde este lugar privilegió a la equidad como el principio central y prácticamente único que debía orientar a las intervenciones en
este campo. Bajo ambos elementos (la pobreza como la nueva cuestión social y la equidad como
principio rector de distribución) se operó el cambio de prioridad del principio igualitario de ‘dar
a todos lo mismo’ al de ‘dar más a los que menos tienen’. El nuevo principio se basaba en una
praxis discriminatoria ‘positiva’, que intentaba capturar las diferentes necesidades para alcanzar la
igualdad3. En este esquema se partía de la ‘carencia’ y la garantía del acceso individual (cobertura)
de los más vulnerables a ciertos bienes y/o servicios considerados ‘mínimos’ (de subsistencia). El
3

De acuerdo a Franco esto implicaba que: “debe tratarse desigualmente a quienes son socioeconómicamente desiguales” (1996, p. 18).
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supuesto clave para esta noción de política social era que la operatoria de diferenciación ‘afirmativa’ de ‘necesidades’ y ‘sujetos pobres’ conduce a la igualdad.
Desde aquí es interesante rastrear la definición de la cuestión social que subyace a la propuesta del UB, a fin de ver si existen cambios significativos respecto al paradigma precedente.
De acuerdo al diagnóstico descrito más arriba, el paradigma focalizador agravó los problemas de desigualdad de la región debido a un mal uso de los instrumentos de política social
adoptados. Se dice que la utilización excesiva de la focalización, la descentralización, la mezcla
público-privado y la privatización terminó profundizando las distancias sociales y rompiendo
los escasos lazos de solidaridad existentes. La primera profundizó los procesos de estigmatización de los destinatarios, la segunda terminó generando un abandono y desresponsabilización
estatal y, finalmente, la tercera y cuarta transformaron lo que constituye un campo de derechos
en un campo de intercambio mercantil. A todos estos problemas se le sumaron los heredados
del modelo de protección universal ‘incompleto’ y que no pudieron tener una solución satisfactoria: falta de calidad, escasa eficiencia y pervivencia de barreras de acceso a los servicios y
beneficios por la lógica corporativa.
El punto a destacar es que en este diagnóstico si bien se habla de la desigualdad social generada por el paradigma focalizador, hay que recordar que para él la desigualdad no formaba parte
de la cuestión social a ser resuelta. El problema que articuló la mayor parte de las intervenciones
sociales era, como se mencionó, la pobreza. Se creía que tratándola se alcanzaría inexorablemente la igualdad. En el caso del UB, se reconocen las consecuencias negativas del esquema
focalizador para la desigualdad y la cohesión social, pero eso no significa que ahora sí estas
problemáticas se constituyan en la nueva cuestión social.
Si se analiza detenidamente el texto seminal sobre UB, es posible observar que aparece una
y otra vez la referencia a alcanzar la cohesión social entendida como la generación de lazos de
solidaridad ‘entre clases y dentro de las mismas clases’ (Filgueira, et al., p. 11). Para ello, se afirma, hay que trabajar en aquella población que más lo necesita sin descuidar al mismo tiempo a
los otros sectores sociales (como la clase media y hasta los mismos sectores ricos) a fin de que
sigan produciéndose vínculos de pertenencia compartidos.
Es quizás entonces una de las principales virtudes de la propuesta del UB su declarado deseo
de recuperar la ‘cohesión social y la desigualdad’ como cuestión social. Sin lugar a dudas es un
gran avance, dado que la desigualdad es uno de los principales problemas de la región. En este
sentido, cabría preguntarse si a través de la propuesta del UB se logra resolver la supuesta cuestión social que se pretende abordar. Para responder a tal pregunta, se trabajó en el ámbito de la
justicia distributiva a través de analizar la pauta distributiva, la base de información y, en este
contexto, el tema de la universalidad.

Aclaraciones introductorias sobre la justicia distributiva
Siguiendo a Ramírez (2008A), se puede señalar que en el debate de la justicia y específicamente
de la igualdad, en general, existen dos grandes perspectivas. La primera es la que discute cuál es
la base de información pertinente que una sociedad debe promover para buscar su igualdad y con
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ello la justicia. La segunda coloca el acento en la igualdad de oportunidades que deben tener los
individuos para conseguir una sociedad justa.
Amartya Sen sostiene que la cuestión principal en el análisis y valoración de la igualdad es
contestar la pregunta igualdad ¿de qué? En este sentido, nadie podría negar que toda teoría ética
lo que busca defender es la igualdad de algo: de rentas, de libertad, de necesidades, de bienes
primarios, etc. Lo que está en juego desde esta perspectiva es el ámbito social más importante
dentro del cual exigir la igualdad. Empero, cabe señalar que tal elección implica dejar de lado
‘algo que no resulta importante’. En el caso que nos ocupa, el del UB, sería lo que la sociedad
considera no básico o esencial4.
Criticando el planteo principalmente de Rawls (1999) y Dworkin (1997), Sen sostiene que la
propuesta de aquellos no toma en cuenta la diversidad humana5. Para justificar su posición argumenta que ambos autores “dan prioridad a los medios [bienes primarios o recursos, respectivamente] para conseguir la libertad en vez de lo extenso de la libertad” (Sen, 2003, p. 21). Desde
aquí, Sen defiende la pregunta ¿qué igualdad? en el marco de la multiplicidad de opciones que
se tienen para seleccionar la base de información y como consecuencia de la diversidad humana
que existe en las sociedades.
Por otra parte, vale señalar que con excepción principalmente de la propuesta de Sen y
Nussbaum, el enfoque de igualdad de oportunidades, como ha sido tratado usualmente,
se define en términos de la igual disponibilidad de algunos medios particulares, o con referencia
a la igual aplicabilidad o no aplicabilidad, de algunas barreras o constricciones específicas. (Sen,
2003, p. 19).
Es por ello, como menciona Ramírez,
que ambas entradas al tema de la igualdad tarde o temprano terminan circunscribiéndose a la información de la que dependerá el juicio emitido (la base de información). (Ramírez, 2008B, p. 32).
Es necesario señalar que la base de información (también llamada variable focal) se refiere a
dos ámbitos principalmente: la selección de las características personales pertinentes y la forma
de combinar esas características para distribuir la base de información seleccionada (pauta distributiva) (Sen, 2003, p. 19).
Para Rawls (1999) la variable focal correspondiente a las características personales son los
bienes primarios, en tanto que para Dworkin (2003, 1997) son los recursos. En el caso de Sen,
son las capacidades o la libertad para realizarse. Nozick (1990) usa ciertos derechos y, los utilitarios, las utilidades individuales o la cesta de bienes de consumo. La base de información del
UB justamente es lo ‘básico’.
4

Si bien merecería una discusión profunda la asimilación que realiza el UB del concepto de ‘básico’ con el de ‘esencial’, en este trabajo no será abordada.

5

Para un análisis de las discrepancias de Amartya Sen respecto a Ronald Dworkin, véase el capítulo 5 del libro de Amartya Sen (2003): Nuevo examen de la

desigualdad.
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La forma de agregar las características personales también difiere de acuerdo a cada teoría.
Así, por ejemplo, la forma de agregar puede ser “la maximización de la suma agregada de las
preferencias/utilidades, la equidad, el maximin, la igualdad” (Ramírez, 2008A, p. 33). En el caso
del UB pareciera ser la equidad e igualdad de oportunidades: el desafío que subyace en este
punto es cómo llegar realmente a la población que más lo necesita, a fin de garantizarle igualdad
de oportunidades (Filgueira et al., 2006, p. 11).
Sin lugar a dudas, los contenidos fundamentales de las teorías de la justicia han incluido bases
de información muy distintas y también usos muy divergentes de la información respectiva.
De esta discusión se desprende que para analizar la justicia distributiva, al menos hay que
tratar dos elementos. Lo referente a la base de información (‘lo básico’ o ‘esencial’ en el caso
del UB) y lo relacionado con la pauta distributiva (equidad e igualdad de oportunidades en el
mismo caso). Como parte de dicho debate se incluirá una arista adicional: cómo se trata el
tema del universalismo, justamente porque se cree que allí también se visibiliza la concepción
subyacente de la cuestión social que postula el UB. En este orden serán mencionados algunos
aspectos en los cuales se considera existen discrepancias o resultan insuficientemente tratados
en la propuesta del UB.

Sobre el tema de lo básico
Como se ha menciona en la sección anterior, la base de información que utiliza el UB es lo
que justamente se denomina como lo ‘básico’. Siguiendo el texto de Filgueira, et al., se afirma
que el UB refiere a un conjunto limitado de prestaciones básicas.
El universalismo básico, si bien apunta a promover un conjunto de servicios de cobertura universal
que cumplan con estándares de calidad para todos, lo propone para un conjunto limitado de prestaciones básicas que incluye las prestaciones esenciales de derecho universal, conjunto que variará con
las posibilidades y definiciones propias de cada país. Se trata de una propuesta realista que entiende
las limitaciones presupuestarias e institucionales de nuestra región (Filgueira et al., 2006, p. 2).
En el texto, parece entonces existir una contradicción dado que señala que la propuesta
construye ciudadanía a través de la garantía de derechos, pero a su vez se pide que se seleccione
aquello que es lo esencial o básico. ¿A qué nos referimos? El UB propone “la cobertura universal
de prestaciones y riesgos esenciales” (Filgueira et al., 2006, p. 2). Dichas prestaciones esenciales
o básicas, recalca la propuesta, son definidas en procesos democráticos en que participa la ciudadanía.
Con respecto a la delimitación del conjunto de prestaciones que constituyen el universalismo básico,
tal delimitación debe hacerse mediante un proceso de deliberación específico para cada país, porque
le corresponde a cada sociedad decidir democráticamente al respecto. El discernimiento que cada sociedad hace sobre el carácter de las prestaciones es el que permite distinguir entre sus distintos tipos
y definir las estrategias del universalismo básico de su país. (Filgueira et al., 2006, p. 18).

53

Seguridade Social, Cidadania e Saúde

En una sociedad, dicha definición viene dada principalmente en el contrato social que se
establece en las Constituciones. No obstante, como afirma Martha Nussbaum:
una sociedad que no garantice a todos sus ciudadanos un nivel adecuado [de capacidades] no llega
a ser una sociedad plenamente justa. Siempre existirá la tentación de fijar prioridades temporales,
sin embargo, es necesario tomar en cuenta que las capacidades [derechos] se refuerzan mutuamente
y que todos tienen una importancia básica para la justicia social: una sociedad que desatiende alguna de ellas para promover las otras está en falta con sus ciudadanos, y esta falta atenta contra la
justicia. (Nussbaum, 2007, p. 87).
Parece ser que en estricto rigor, lo que propone el UB es otro tipo de focalización. Pasar de
la lógica de la focalización de individuos a la lógica de focalización de algo (derechos, bienes,
necesidades, recursos, servicio, capacidades o lo que se entienda por lo básico). No obstante,
vale señalar que se sospecha que el texto analizado hace alusión a ‘derechos’ dado que en cada
momento postula la necesidad de construir ciudadanía y garantizar derechos.
Desde este lugar y frente a la selección de lo básico, se debe insistir que todos los derechos
deben ser garantizados como requisitos necesarios de justicia, como señala la filósofa norteamericana. Si la nueva cuestión social busca la cohesión y resolver el problema de la desigualdad,
no hacerlo implicaría no viabilizar la posibilidad de la garantía de tal tipo de igualdad dado que
la idea es que el conjunto de derechos son requisitos de justicia y que ninguno puede sustituir a
otro o tener prioridad sobre otro6.

Sobre la igualdad de oportunidades y equidad (dar más al que menos tiene)
Si el objetivo del UB es la garantía de lo básico (¿derecho?), ¿la igualdad de oportunidades es
condición necesaria para cumplirlo? Claramente, la pauta distributiva señalada del UB responde
a la propuesta rawlsaniana procedimental de justicia. No obstante, en términos prácticos e históricos se cree que tal pauta no es suficiente para garantizar la justicia que se propone. ¿Por qué? En
primer lugar, en términos teóricos, como señala Nussbaum, en el campo de la justicia, establecer
un contrato para decidir qué se entiende por básico implica que las partes contratantes no solo
parten de situaciones similares (son libres, independientes y autónomas) sino que realizan el contrato pensando en el beneficio mutuo que obtendrán. La historia de América Latina muestra que
tal similitud no se da y que incluso existen grupos sociales que no han podido pactar y saber por
dónde pasa el beneficio mutuo dado que jamás participaron en el contrato (Ramírez, 2008B).
Por ejemplo, en la Constitución Política del Ecuador del año 1830 se declaraba que:
Art. 12. Para entrar en el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere: 1. Ser casado, o mayor de
veintidós años; 2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos y ejercer alguna profesión, o
industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero; 3. Saber leer y escribir.
6

Por ejemplo, como bien señala la nueva Constitución Política del Ecuador (2008), “todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables,

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía” (Art. 11 literal 6).
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Art. 68.- Este Congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres
naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente,
abyecta y miserable7.
Con esto se puede señalar, que no es suficiente garantizar procedimientos para alcanzar un
derecho (buscar igualar en oportunidades) cuando se sabe que incluso al igualar en la oportunidad
(generalmente esa oportunidad depende de la base de información seleccionada) no necesariamente cada individuo va a poder transformarla en derechos. De similar forma, la sociedad puede
igualar en oportunidades a los indígenas a través de procesos de alfabetización o de educación
básica. Pero, ¿qué sucede si la sociedad es racista? Piénsese en los históricos procesos de exclusión
a los que fue sometido este grupo poblacional y las múltiples ‘justificaciones’ que sirvieron para
racionalizar y legitimar tales acciones. Lo que refiere este punto es que en América Latina se han
producido amplias distancias sociales a lo largo del tiempo y su historia. Frente a tal situación, no
necesariamente la salida es igualar al más necesitado en lo ‘básico’ sino romper las distancias que
existen entre ciudadanos. Como se planteó en el artículo ¿Queremos vivir juntos? Entre la equidad y
la igualdad, dadas las desigualdades de partida que existen en nuestras sociedades, el igualar en lo
básico no significa trastocar las brechas entre los individuos que conforman la comunidad política
(Minteguiaga; Ramírez, 2007). En este marco, la direccionalidad de la política no es menor. Quizá
es más importante trabajar en el incluido antes que en el ‘necesitado’, si realmente se quiere no
solo romper distancias referentes a la base de información seleccionada sino sobre todo distancias entre ciudadanos, a fin de que se consideren como iguales.
A esto hay que añadir que desde estas perspectivas, como la del UB, la igualdad de oportunidades asume fundamentalmente una lógica de carácter instrumental, es decir, busca igualar
en medios (los bienes primarios, los recursos, lo básico o esencial, etc.) y no necesariamente en
los fines, como podría ser la transformación de esos medios en capacidades o potencialidades
que permitan la plena realización del individuo y la sociedad o el goce mismo del derecho. Así,
desde esta mirada, se puede pensar en la consecución de la libertad de las personas a través de
la igualdad de oportunidades, a pesar de que otras personas no la alcancen. Justamente esto es
lo que parece señalar Félix Ovejero con la siguiente afirmación:
La social democracia ha defendido que un sistema educativo poderoso permitiría conceder a todos,
con independencia de su origen social, las mismas oportunidades sociales (...) Empero, los estudios
permiten mejorar, siempre que no todos dispongan de estudios. (...) El primero que obtuvo un título
tenía las puertas abiertas; cuando todos lo tienen, el título pierde su valor ‘diferencial’. Mis estudios
valen mientras solo yo los tenga. Es más, cuando todos disponen del título y quedan emparejados
como al principio, no es raro que vuelvan a operar las verdaderas diferencias: el origen social en
forma de acceso a ‘redes de información’ o, llanamente, el nepotismo y el compadreo. (Ovejero
apud Ramírez, 2008A, p. 32).
7

Siguiendo con el caso ecuatoriano, igual ejemplo se puede encontrar en las mujeres o los analfabetos. Este último grupo únicamente tuvo la posibilidad de

votar casi un siglo y medio después de que se ‘funde’ la República (en 1979).
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No es sorprendente que en estas perspectivas la educación, por ejemplo, termine siendo
vista como simple igualadora de oportunidades para una competencia más ‘leal’, pero no como
constructora de buenos ciudadanos. En otras palabras, la igualdad de oportunidades defendida
en el UB podría llevar a un punto peligroso en el cual el medio se vuelve un fin en sí mismo y el
fin desaparece. Esto nos obliga a repensar la problemática general del universalismo y, evidentemente, en como ésta se encuentra tratada desde el paradigma del UB.

Sobre la universalidad
El tema del universalismo en la propuesta analizada hace alusión, principalmente, a la ampliación de cobertura, es decir, el objetivo es que todos accedan a una canasta básica de algo.
No obstante, una particularidad que apenas la menciona el trabajo de Filgueira et al. y que se
considera necesario profundizar, se vincula al universalismo desde otro lugar, el de la recuperación de lo público.
En este sentido, no es una cuestión menor preguntarse cómo se alcanza el tan deseado universalismo de lo básico. Si se cree que la universalidad es una cuestión que se consigue ampliando o extendiendo al máximo posible la cobertura sería factible en un extremo encontrarse en
un escenario donde dicha cobertura es garantizada exclusivamente por los medios privados. No
por ello, para el UB, dejaría de ser ‘universal’ su propuesta.
Pareciera que en la propuesta estudiada, el universalismo está ligado únicamente a una mirada individualizante sin pensar, como ya fue señalado, que la autorrealización de las personas
también se vincula a la realización de los otros. Un enfoque diferente entendería lo universal
también como el esfuerzo por construir colectivamente ‘sociedad’. Aquí, lo universal pasaría
por la recuperación de lo público entendido como la construcción de un espacio de integración,
de pertenencia y de proyecto colectivo de convivencia.

La nueva invocación al estado
Otro punto difuso de la propuesta del UB refiere al papel del Estado. Se habla de una indispensable recuperación y hasta reconstrucción del Estado para una adecuada consecución del UB.
Ese Estado que fue replegado y reducido durante el paradigma focalizador debe ser fortalecido.
Las preguntas entonces que deben hacerse son: ¿Qué Estado es ese? ¿Qué tipo de intervención
estatal en el campo social es la que en realidad se está re-convocando? ¿Es realmente un Estado
diferente al que operó en el esquema focalizador?
Siguiendo la literatura producida en los últimos años en torno a este tema (que excede al debate
propio sobre políticas sociales) es posible decir que es un ‘retorno del Estado’, todavía ambiguo y
confuso. Algunos autores, en particular en el contexto que ha abierto la llegada al poder de gobiernos de izquierda y centroizquierda en ciertos países de la región, han intentado empezar a nominarlo bajo viejos conceptos aggiornados como el de ‘neodesarrollismo’ (Bresser-Pereira, 2007A; 2007B).
Justamente un neologismo que intenta tomar distancia del esquema neoliberal al reintroducir en
el debate la noción de desarrollo; pero, por otra parte, intenta al mismo tiempo tomar distancia de
ciertos elementos de aquel paradigma estatal que funcionó entre los años 1950 y 1960.
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Por el lado de los elementos positivos a ser reivindicados, se afirma que el desarrollismo fue
un esquema que pensó el desarrollo productivo del país y entendió que el Estado debía estar
interviniendo directamente en su consecución. También creyó en el papel central que debía
asignarse al capital humano y a la inversión tecnológica. Por todas estas razones involucró una
mirada que tuvo como horizonte temporal el largo plazo, que hizo eje en la idea del desarrollo
como elemento central para asegurar la posición de ‘soberanía’ e ‘independencia’ de los países.
Por el lado de los errores o elementos negativos que se le sindican, se sostiene que se trató de
un Estado que intervino ‘demasiado’ en la economía y los mercados produciendo distorsiones
graves. Además se volvió un productor y abandonó el papel más importante de impulsor del
desarrollo. Finalmente, fue altamente centralizado además de burocrático y no resolvió los problemas endémicos de su lógica de funcionamiento, principalmente los ligados a la corrupción y
el clientelismo político (Iglesias, 2006).
Frente a ese esquema, la sociedad civil no tuvo un espacio real de intervención lo que cuestionó la autonomía del espacio social en el proceso de toma de decisiones públicas. El Estado fue un
actor protagónico excluyente, o, en otras palabras, fue ‘omnipresente’. Por el contrario, la sociedad
civil que surge como consecuencia de los procesos de fines de este siglo es claramente diferente
a aquella. Se plantea, entonces, en este ‘neodesarrollismo’, ‘aprovechar’ esta nueva configuración
social para ayudar a tener un Estado más transparente, responsable, eficiente y sobre todo menos
corrupto. Sin hacer alusión al carácter problemático que la ‘sociedad civil’ asumió durante los años
1990, se plantea sin grandes explicaciones una suerte de ‘conexión virtuosa’ entre ambos.
Estas mismas ideas aparecerán en la propuesta del UB. Se hablará sí, de volver al Estado al
primer plano en el campo social, pero será una vuelta restringida. Se sostendrá que dicho papel es
determinante para superar los efectos nocivos del esquema ‘selectivo’, pero este se circunscribirá al
de ‘garante’ de las prestaciones que se consideran ahora básicas o esenciales. Esta responsabilidad
ligada a la garantía asumirá, a diferencia de otros componentes del UB, sentidos claros y precisos.
Justamente porque a través de ella podrá operarse la debida ‘distancia’ de aquella forma estatal
propia del paradigma de la sustitución de importaciones, forma que no se quiere bajo ningún motivo invocar. Así, todavía la visión crítica del Estado que justificó el esquema focalizador, la visión
desconfiada del Estado que fue en gran medida el argumento para avalar una y otra vez la necesidad
del modelo aperturista y neoliberal en el campo económico, y focalizador y privatizador en el plano
social, seguirá profundamente vigente en el UB. Esta herencia seguirá operando junto con aquella
visión positiva de los beneficios de introducir mecanismos de mercado en la provisión de bienes y
servicios públicos y de las bondades del control social, o del control de la sociedad civil sobre ellos.
Una sociedad civil que se constituye en la ‘vigilante’ permanente de la acción estatal. En ella residirá
la fuente más grande de legitimidad y transparencia democrática de las acciones estatales.

El estado ‘garante’
Como se sostuvo precedentemente, la propuesta del UB se inicia con un cuestionamiento
a la reducción de la acción estatal en el campo de las políticas sociales producida en el periodo liberalizador.
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La prescripción para hacer un mejor uso de los escasos recursos públicos sociales fue buscar la
solución en mecanismos competitivos y en acudir a modalidades de focalización que dirigieran las
acciones públicas hacia la población pobre. Se trató de una respuesta pragmática, que tuvo como
premisa un repliegue del Estado, recortando así su participación y responsabilidad en la garantía
de algunas de las prestaciones básicas. (Filgueira et al., p. 1).
Pero seguidamente, a la hora de describir los cambios en los esquemas de política social y caracterizar al que funcionó en el período de sustitución de importaciones y el que lo suplantó, se
sostiene que en el primero si bien el sistema de protección social tuvo una pretensión universal
en los hechos fue estratificado. En este modelo, el Estado tenía un papel activo, no sólo como
garante sino como proveedor de los servicios. Empero, fue la forma particular de ofrecerlos la
que terminó distorsionado sus fines universalistas. Ésta se tradujo en modelos que incorporaron
fragmentadamente a los distintos grupos sociales:
[…] de arriba hacia abajo, y tienden a estratificar el menú de servicios y la calidad de los mismos:
las corporaciones más poderosas en términos de inserción en los mercados laborales reciben más y
mejores prestaciones, y la solidaridad se da sólo dentro de cada segmento o corporación. Los que no
participan del mercado laboral formal quedan excluidos. (Filgueira et al., 2006, p. 3).
Así, el esquema del ‘Estado social’, tendió a sostener privilegios corporativos y dejó afuera a
aquellos que no tenían este tipo de vínculo con la acción estatal:
En América Latina, los estados sociales o los sistemas de políticas sociales se propusieron la universalización de la cobertura, y aunque lograron avances, rara vez la alcanzaron enteramente. Sea
en materia de salud, de seguridad social, o incluso de educación, que es el sector más universal
de todos, los sistemas de protección social se han caracterizado por dos aspectos fundamentales:
barreras (formales o reales) de acceso a los servicios y a beneficios para los sectores más pobres y
estratificación de la calidad de los servicios ofrecidos. (Filgueira et al., 2006, p. 8).
Lamentablemente, se sostiene, el modelo focalizador no logró resolver el mencionado
componente corporativo del Estado que quedó vigente en los pocos espacios de intervención
estatal donde se mantuvo una oferta universal, como fue el caso de la salud y la educación. A
esto se le sumó la reducción de la acción estatal en otros campos a través de la selectividad,
la descentralización y sobre todo la introducción de mecanismos de mercado. El uso indiscriminado de modalidades privadas en el campo social junto a la pervivencia de los privilegios
corporativos tuvo graves consecuencias para la calidad de los servicios ofrecidos e implicó
la ruptura de los reducidos vínculos de solidaridad existentes (por ejemplo, lo ocurrido en el
campo de la seguridad social). Por todas estas razones, la solución en el UB, estará puesta ahora en un modelo denominado ‘híbrido’ que conjuga responsabilidad estatal con mecanismos
de mercado.
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En el fondo, el desafío que subyace y que aún está por superarse es cómo ganar en eficiencia en
la entrega de servicios sociales, sin perder de vista su noción de servicio con beneficios colectivos,
asegurando a la vez que éstos cumplan con estándares de calidad. No en vano se tiene la idea de
que se puede hacer más y mejor con los recursos disponibles. El camino para avanzar en eficacia
y eficiencia ciertamente no está en el mercado, como tampoco en una entrega pública de servicios
sociales de espaldas a controles de calidad y de eficiencia. Habrá que recurrir a una mezcla de los
dos, siendo este uno de los rasgos que debe tener el universalismo básico. Por ejemplo, ya desde
mediados de los años ochenta en los sectores sociales se han venido incorporando medidas que tienden a un modelo híbrido que combina la responsabilidad estatal de asegurar la prestación de los
servicios sociales con incentivos y mecanismos más propios del mercado que, respetando el ámbito
de lo público, contribuyan a mejorar la eficiencia. (Filgueira et al., 2006, p. 10).
El punto a destacar es que en este diagnóstico, la problemática de ‘la distorsión corporativa’,
con sus efectos nocivos para la posibilidad de ofrecer servicios homogéneos y con estándares
de calidad para todos, se siguió asociando a esa forma histórica de intervención estatal propia
del modelo de sustitución de importaciones aunque en los hechos funcionó como una crítica no
discriminada hacia el Estado en su conjunto8. Esto ya había sido identificado como un elemento
para justificar el cambio de modelo de política social aunque luego, el esquema focalizador tampoco logró resolverlo9. Por esta razón, el nuevo UB debe intentar, ahora sí, subsanarlo.
Para ello, para no verse cooptado por esa lógica de los intereses individuales y de grupos
específicos, el Estado debe renunciar a su papel de proveedor de servicios. Casi se postula como
un mal inherente y necesario a su accionar. Por ello, en esta nueva etapa, el Estado solo debe ser
‘garante’ de las prestaciones ‘básicas’. El papel que se reclama es aquel en el que se logre combinar adecuadamente lo público y lo privado. Lo público, entendido ahora claramente como lo
estrictamente estatal, para la dirección, regulación, evaluación y financiamiento de las políticas
sociales; lo privado para su provisión y, la sociedad civil, para su control.
El vínculo entre universalismo básico y Estado en el contexto de las sociedades latinoamericanas, donde
el Estado, el mercado y la familia tienen responsabilidades y papeles definidos y complementarios, es estratégico. El Estado asume frente al universalismo básico un papel de garante de las prestaciones básicas,
asegurando que éstas lleguen a todos los ciudadanos con calidad aceptable. En particular, el Estado deberá
cumplir con las funciones de dirección, regulación, evaluación y financiación de los servicios, sin que necesariamente le corresponda prestarlos. El fortalecimiento del papel del Estado como garante del universalismo básico no supone regresar o ir en la dirección de un Estado que sea proveedor único, sino que más bien
promueva un papel en el que combine, articule y apoye variados mecanismos de provisión que le permitan
garantizar el cumplimiento de la provisión universal y de calidad. (Filgueira et al., 2006, p. 18).
8

Es interesante destacar que la crítica hacia el Estado iniciada en los años 1980 tendió a centrarse en lo que fue en realidad una formación histórica particular

(por ejemplo, lo denominado por el discurso experto como: ‘Estado social’, ‘Estado de bienestar segmentado o incompleto’, ‘Estado burocrático’, etc.) y tradujo
esto como un atributo de toda estatalidad. Así, de la crítica a una modalidad histórica particular a la satanización del Estado tout court hubo un solo paso.
9

Lo que se admite es que el esquema focalizador logró reducir bastante los niveles de clientelismo a través de los mecanismos de focalización, ya que fueron

más transparentes y estuvieron basados en criterios técnicos y no políticos como ocurría antes (Filgueira, et al., 2006, p. 11).
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Así, en el UB la nueva ligazón con lo estatal no deja de perder de vista la crítica lapidaria de
la que fue objeto el Estado a fines de los años 1980 y la que ayudó a consolidar el mismo modelo
neoliberal en todos sus años de apogeo. La reconstrucción estatal que promueve el UB no logra
operar una revisión auténtica de esa crítica, una visión alternativa. Se habla de que la participación estatal se concentre en ciertas decisiones que se vinculan a la regulación pero sobre todo
al tema de la garantía del financiamiento. Los estándares de calidad no serán asegurados vía la
provisión estatal sino vía, fundamentalmente, el financiamiento estatal.
Como esta sección deja traslucir, la forma de intervención estatal propuesta en el UB si bien
parece reposicionar al Estado, en las cuestiones centrales no se aleja demasiado del paradigma
que lo precedió. Así, muestra la emergencia de una nueva modalidad reducida de la acción estatal en el campo social.
El problema radica, en que la propuesta bajo análisis da por sentada la crítica al Estado del
modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) realizada por el modelo
liberalizador. Una crítica que mostró al Estado como sujeto de una enfermedad endémica,
referida prácticamente a su esencia. No la cuestiona ni intenta deconstruir ese discurso. La
toma como un dato de la realidad y a partir de tal diagnóstico añade las críticas que se le hacen
ahora al Estado focalizador. Se parte entonces de un origen no cuestionado: la desconfianza
hacia el Estado. Éste per se es malo, corrupto, no transparente, incapaz de producir bienes
públicos para todos y todas, y no solo para un grupo o sector, etc. Partiendo de tal origen,
¿cuán alternativo puede ser la supuesta alternativa de Estado que propone el UB? Como se ha
demostrado en la descripción de los párrafos que componen esta sección, la distancia respecto
al Estado neoliberal resulta mínima.

Reflexiones generales en torno al modelo de desarrollo
En esta última sección es interesante retomar la idea planteada en la primera parte de este
trabajo acerca de que el UB no pone a debate el modelo de desarrollo liberalizador y esto trae
problemas para su objetivo de constituirse en una verdadera alternativa al esquema ‘selectivo’.
En realidad se puede afirmar que la propuesta del UB parte de la necesidad loable de pensar un cambio en el nivel de las intervenciones sociales, más no un cambio en la estrategia de
desarrollo10. Por esta razón, su esquema de intervención social continuará siendo funcional al
modelo de acumulación y distribución dominante.
La propuesta del UB, al igual que su predecesora, ha puesto todas sus energías de cambio en
la redistribución, justamente aquella que se opera a través de la política social y en el mejor de
los casos, de la política tributaria; más no en la distribución que se juega en el campo del trabajo
y los emprendimientos productivos. Para explicar esta idea es posible distinguir algunos elementos claves del modelo previo a fin de comprobar si siguen perviviendo o no en la propuesta
bajo discusión.
10

En este artículo se sostiene que debería hablarse de estrategia y no modelo de desarrollo, justamente porque no existe una receta única para alcanzar los

objetivos y metas que en este campo cada país decide buscar y alcanzar. La estrategia responde a la diversidad de caminos posibles de pensar e instrumentar
tales fines. Ahora bien, en el caso de lo sucedido en el período liberalizador podría hablarse de ‘modelo de desarrollo’ justamente porque se impuso un único
paradigma, sin pensar las particularidades de cada país y, por lo tanto, sin tener alternativas diferentes.
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El modelo de desarrollo de la liberalización económica
En el contexto de la década de los años 1980 y principios de los años 1990, se dio un
cambio drástico en la política de desarrollo en los países latinoamericanos. El modelo de
industrialización sustitutiva de importaciones fue criticado por fracasar en la promoción industrial eficiente y competitiva, por su incapacidad de generar suficiente empleo, por fallar
en la reducción de la pobreza y las desigualdades y, fundamentalmente, por las distorsiones económicas que producía la excesiva intervención estatal. Como ‘alternativa’ se implementaron diversas políticas orientadas a la liberalización de la economía, en particular del
comercio y de los flujos de capital que incluyeron una reestructuración del sistema impositivo, una desregulación de los mercados laborales y una profunda reforma del Estado, todo
esto para alcanzar el gran objetivo del crecimiento económico. En dicho esquema, el mejor
escenario era crecer para luego, a través del ‘goteo’ redistribuir siendo la política social su
principal instrumento.
El problema es que el modelo liberalizador produjo una mayor segmentación en el mercado laboral y por tanto una mayor desigualdad. Esto fue así porque el canal de transmisión
de los efectos de la liberalización vino dado por el impacto en el mercado de trabajo. Los
países de América Latina en este período se caracterizaron por tener una mano de obra que
no fue absorbida por el sector industrial sino por el sector informal y de servicios, sectores
que generaron puestos de trabajo de baja calidad. La liberalización de la economía implantada a lo largo de la década de 1990 produjo una mayor desigualdad entre los ingresos de
los hogares presididos por jefes de hogar calificados, frente a los no calificados y entre los
ingresos de los hogares presididos por jefes que trabajaban en el sector formal versus los que
trabajaban en el sector informal. En este sentido, luego de finalizar el período es posible
afirmar en base a varios estudios realizados11, que la tendencia fue contraria a lo predicho:
aumentó la informalidad y se profundizó la desigualdad entre los ciudadanos capacitados y
los no capacitados.
En cuanto a la política social, en tanto su intervención estaba ligada a la condición de ser o
no parte del mercado formal, no se preocupó de los que quedaban en el sector informal, tanto
en el medio urbano como rural. La política social solo se concentró en los que no podían entrar
bajo ninguna forma al mercado, es decir en los excluidos completos.
Desde aquí cabe preguntarse en la insistencia de seguir pensando en esquemas de política
social que siguen sin articularse a una nueva manera de pensar el desarrollo de nuestras sociedades. No se trata solo de comprobar las fallas analíticas y empíricas del modelo liberalizador.
Es mucho más profundo. Como señalan diversos autores,
a pesar de una riqueza en crecimiento tendencial, las sociedades de economía de mercado no logran
impulsar una dinámica de progreso integradora del conjunto social. (Hintze, 2007, p. 104).
11

Se puede decir que la pobreza, en términos generales, disminuyó en dicho período en la región, como demuestran los estudios contrafactuales. Pero esto no se

debió a la liberalización sino que fue producto principalmente de políticas macroeconómicas. Para un estudio exhaustivo del impacto de la liberalización sobre
la pobreza, la desigualdad y el empleo ver Vos, Paes de Barro y Taylor (2002).
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El cambio quizás habría que ubicarlo en el desarrollo “bajo un nuevo modelo societario que
se sostenga en el objetivo de la reproducción ampliada de la vida de todos” (Coraggio apud
Hintze, 2007, p. 119), repensando la relación entre economía – bajo sus múltiples formas –,
sociedad civil, Estado y naturaleza.
Este cambio podría pasar, entre otros elementos, por centrar los esfuerzos en un desarrollo
endógeno sostenible e inclusivo que transforme, sobre todo, la forma de distribución primaria
del ingreso (trabajo) en el marco de una inserción inteligente en el mercado mundial. Como han
postulado algunos autores,
la redistribución del consumo o ingreso no es suficiente si se quieren producir cambios radicales dado
que si bien mejora la situación de los más pobres, no cambia las relaciones de poder ni la estructura
productiva. (Ramírez, 2008A, p. 406).
Sin duda debe reconocerse que el UB plantea algo que parecía descartado en el paradigma
previo: la articulación entre políticas sociales y económicas. Esta reconexión, se afirma, pasará
por acciones ligadas a tratar las problemáticas de la informalidad y el desempleo y, por la política
tributaria y fiscal que estarán orientadas fundamentalmente a darle viabilidad financiera al UB.
Con respecto a las primeras propone la “formalización de los informales, aplicando un conjunto de derechos fundamentales y rediseñando mecanismos de acceso al conjunto de prestaciones básicas” (Filgueira et al., 2006, p. 20 y 21). No se habla específicamente de políticas
laborales ni de nuevas formas de inserción laboral y productiva, solo de garantizar un conjunto
de prestaciones sociales de carácter no contributivo que atiendan la desprotección de los que
están fuera del mercado formal de trabajo. Tampoco queda claro cuáles serán exactamente esas
intervenciones y si tendrán un carácter focalizado o universal, entendido este último solo como
los alcances de su cobertura.
Si bien se sostiene, a diferencia del paradigma previo, que no es suficiente con el crecimiento
económico para crear puestos de trabajo no se explicita, bajo qué mecanismos se podrán generar
empleos de calidad que permitan mejorar la inserción económico-social efectiva de las personas
y, en última instancia, la reproducción sostenible y ampliada de sus vidas. Se habla de un nuevo
orden económico pero nunca se establece por dónde pasarán sus orientaciones alternativas.
Finalmente, el UB también plantea cambios en la articulación entre las políticas sociales
y aquellas ligadas a la recaudación impositiva y al gasto fiscal. Se afirma que la viabilidad
financiera del UB depende de los umbrales fiscales, los que están determinados por la carga
tributaria y por el tipo de gestión y redistribución de los recursos que se instrumente. De
acuerdo al UB habría que: aumentar dicha carga, por ejemplo, a través del incremento de
impuestos con destino específico; disminuir drásticamente el gasto tributario retirando las
exenciones y las exoneraciones fiscales; mejorar cuantitativa y cualitativamente las administraciones tributarias (internas y aduaneras); controlar efectivamente la evasión y elusión
tributaria y dar un ataque frontal a la economía informal; perfeccionar el perfil de ingresos
tributarios e incorporar bases impositivas; y, finalmente, mejorar los recursos fiscales des-
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tinados a la gerencia de los programas sociales. Acerca de esto último, se habla de destinar
los beneficios obtenidos del esfuerzo macroeconómico y la expansión de la producción a las
reformas sociales (Filgueira et al., 2006, p. 22 y 23).
Desde este lugar, el planteo del UB no busca trastocar la distribución primaria del ingreso
que es donde debería pasar una redefinición del vínculo entre lo social y lo económico. Como
señala Coraggio,
no alcanza con una dosis de redistribución política del ingreso. Es necesario construir conscientemente otra estructura económica: otros encadenamientos productivos; otra matriz tecnológico-organizativa; reformar el régimen de propiedad de activos productivos, financieros y -crecientemente- del
conocimiento; definir un marco normativo y una acción estatal y social para introyectar otros valores
de responsabilidad social en la economía empresarial; volver a dar centralidad a la producción de
bienes públicos -por el Estado o por organizaciones de la sociedad civil no subordinadas al lucrosin cuya disponibilidad no hay desarrollo integrador posible en el nuevo mundo moderno; constituir
otros sistemas de gestión de las necesidades; redefinir de manera eficiente pero justa las relaciones
de trabajo asalariado, privado y público y el sistema provisional; y, especialmente, habilitar el surgimiento de otros actores emprendedores -sobre todo colectivos- que no respondan al modelo de la
firma capitalista. (2004, p. 179).
En la propuesta del UB se hace referencia a buscar una nueva articulación entre políticas
económicas y sociales, pero jamás se pone en tela de duda la forma de acumulación imperante,
ni la inserción de los países de América Latina en el concierto de la jerarquía mundial vigente.
En este sentido, la política social cumplirá exactamente el mismo rol que ha venido cumpliendo
aunque tengamos mejores instrumentos y con ello mejores formas de redistribución. El cambio
estructural quedará en ciernes.

Algunas consideraciones finales
Sin duda la pregunta principal que subyace a todo este artículo hace referencia a la condición
‘alternativa’ de la propuesta del UB. Desde aquí se ha sostenido que tal pretensión queda en
entredicho por varias razones.
La primera indica que la caracterización de la universalidad como ‘básica’ cercena la posibilidad de resolver lo que supuestamente es la nueva cuestión social del UB, la cohesión
social. Esto es así porque si bien intenta dar tratamiento a las brechas existentes para el cumplimiento de cierta meta, no toma en cuenta la historia de las distancias sociales ni su lógica
de producción y reproducción actualmente imperante entre los ciudadanos de la región. En
segundo lugar, la elección de la ‘igualdad de oportunidades’ – unida a la base de información
(lo básico) – como pauta distributiva, tampoco produce la integración social que se propone.
Su planteo de igualdad de derechos esenciales, en el marco de un recorte de la universalidad,
lo que produce en el mejor de los casos es una nueva modalidad de la focalización, la de los
derechos esenciales. En tercer lugar, lo universal visto solo bajo el prisma de la ampliación
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de la cobertura no rescata la productividad de lo público. Esto último entendido como espacio de encuentro de los ciudadanos en tanto miembros plenos de una comunidad política.
En cuarto lugar, la recuperación que se propone del papel del Estado termina operando una
nueva modalidad de ‘reducción estatal’. El UB no desarma la desconfianza hacia el Estado
montada en el paradigma previo, desactivando así las potencialidades que tendría la revisión
del rol del Estado en las sociedades latinoamericanas. Finalmente, el UB no plantea ningún
quiebre sustantivo con el modelo de desarrollo propio del paradigma focalizador elemento
central a nuestro juicio para plantear una verdadera alternativa en la articulación entre lo
social y económico.
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Capítulo 4

O culpado é o mordomo?
Constrangimentos outros (que não os do
modelo econômico) à seguridade social
Maria Lucia Teixeira Werneck Vianna

Introdução
A Constituição Federal de 1988 está completando 20 anos. Saudada, no momento de sua
aprovação, como Constituição Cidadã pelo então presidente do Congresso Nacional, o deputado Ulysses Guimarães, a carta trazia mudanças significativas no que concerne à proteção social
no Brasil. A expansão dos direitos individuais e coletivos e a introdução da expressão Seguridade Social – com o sentido inovador que emprestava às políticas que a compunham – corroboravam o júbilo da saudação. Tratava-se, afinal, de um passo importante a consigna constitucional
para o ingresso do país no universo civilizado dos Estados de bem-estar social.
A definição de seguridade social impressa no artigo 1941 revela sua semelhança com o modelo Beveridge2. Os dois princípios contidos no famoso relatório que deu origem à reforma
do sistema de proteção social no Reino Unido, em 1946 (e que influenciou decisivamente a
implantação do Welfare State no mundo desenvolvido), ali estão enunciados: a integração das
políticas destinadas a assegurar direitos sociais e o caráter universalista do provimento dos mesmos. Nem um nem outro conheceu existência efetiva em solo brasileiro. Aos 20 anos, em plena
juventude, a novidade parece relegada à peça de museu.
1

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos

relativos à saúde, à previdência e à assistência social”.
2

O nome do economista britânico, Sir William Beveridge, ficou associado ao modelo de proteção social sugerido no relatório cuja elaboração coordenou, em

1942. Para mais informações, consultar, Werneck Vianna, 1998, capítulo 1.
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Este artigo não tem, contudo, a intenção de discorrer sobre os descaminhos da seguridade
social no Brasil. Razões e mecanismos usados para desvirtuar o projeto constitucional já foram
bastante (embora, talvez, não o suficiente) explorados na literatura3. Antes, propõe-se a discutir
um processo que ocorreu paralelamente ao desmonte da seguridade social4: o esmorecimento
do debate, sobretudo do debate acadêmico, em torno dos princípios implícitos na concepção
inscrita na Constituição. Pois tal debate não só animou vivamente a agenda de profissionais e
estudiosos envolvidos com a chamada questão social por um largo período como teve presença
fundamental na elaboração do capítulo que consagrou a noção de seguridade na carta.
O retraimento das discussões sobre as premissas subjacentes ao conceito de seguridade social atinge, em particular, o princípio da universalidade, porque, diferentemente do princípio da
integração, interpretado e regulamentado por legislação ordinária em desacordo com o desígnio
constitucional,5 manteve-se incólume. O sistema de proteção social no Brasil continua universal
na letra da lei. No entanto, ganha cada vez mais foros de unanimidade a ideia de que política
social é, por excelência, algum tipo de ação voltada para os excluídos (os pobres) e, por definição, focalizada. Em torno dessa ideia, o debate tornou-se insosso, permanecendo restrito ora à
fria refutação de dados empíricos, ora a uma morna queda de braço entre opiniões diferentes,
prisioneiras, todas, da indefectível menção às práticas correntes no país.
A controvérsia entre universalismo e focalização como desenho apropriado para as políticas
sociais, contudo, não se resume a escolhas que governantes fazem diante de recursos finitos e
demandas infindáveis no contexto atual. Também não traduz apenas posições divergentes em
um espectro ideológico cada vez mais confuso. Fundamenta-se, igualmente, em concepções
teóricas distintas acerca da natureza e do papel das políticas sociais nas sociedades modernas6.
O presente texto tem como objetivo apontar as premissas analíticas subjacentes a tais conceitos, procurando requalificar as relações que guardam com diferentes posturas político-ideológicas.
A primeira seção consiste em tentativa, muito simplificada, de resgatar um veio caro às ciências
sociais: o de identificar os laços que unem polarizações contemporâneas, como universalismo
versus focalização (no que concerne às políticas sociais), a antinomias clássicas na teoria política,
como a canônica contradição entre liberdade e igualdade; o intuito é tão somente o de realçar
a complexidade (teórica) do tema7. Na segunda, a atenção se volta para um duplo processo em
curso: o de naturalização de um modelo de política social (que passou a dominar no Brasil) e o
de esvaziamento do debate sobre a questão social no meio acadêmico. A motivação para expor
inferências que não foram, ainda, suficientemente amadurecidas – e esse é o caso – reside na
3

Consultar Werneck Vianna, 2001 e 2003; Gentil (2006).

4

Desmonte que se deu de fato, não de direito, na medida em que o termo ‘seguridade’ foi preservado a despeito das inúmeras emendas constitucionais que

reformaram o sistema.
5

Desígnio que, na verdade, não está verbalizado literalmente na Constituição.

6

É de grande valia lembrar, a propósito, a observação de Keynes de que “homens objetivos que se julgam livres de qualquer influência intelectual são, em geral,

escravos de algum economista defunto... destilam seus arrebatamentos inspirados em algum escriba acadêmico de certos anos atrás”. (Keynes apud Hall,1989, p. 14).
7

O recurso, aqui, às lições dos clássicos não é fortuito. Michelangelo Bovero organizou uma coletânea de textos de Norberto Bobbio (2000). Na introdução,

Bovero observa que, para Bobbio, o objetivo de elaborar uma teoria geral da política “pode ser perseguido somente se empreende-se a leitura dos clássicos com
os instrumentos do método analítico”. ‘A lição dos clássicos’, segundo Bovero, seria o título preferido por Bobbio para sua própria obra, porque, como advertia,
“[os clássicos] não devem ser considerados escritos de história do pensamento, porque seu objetivo último é a definição e sistematização de conceitos que
deveriam servir para a elaboração de uma teoria geral da política”. (BOBBIO apud BOVERO, 1987, p. 23)

67

Seguridade Social, Cidadania e Saúde

convicção de que o confronto entre postulados rivais continua a ser de grande relevância para
o entendimento do real e, sobretudo, para a formulação de ações que visem transformá-lo. Se
o padrão seguridade de proteção social está a extinguir-se em escala planetária – e esse não é,
seguramente, o caso – não cabe apenas aos ‘homens objetivos’ decretar luto (ou soltar foguetes)
por seu fenecimento. Cabe também, e muito, à reflexão acadêmica, discutir os limites, desafios e
perspectivas da preservação (ou substituição) dos atuais sistemas de políticas sociais.

Antinomias e concepções: algumas lições dos clássicos para a reflexão
sobre a questão social
O pensamento social moderno, seja na forma de ciência – as ciências sociais –, seja na forma
de ideologia (ambas formas legítimas com que vem se expressando através dos tempos) é rico
em antinomias.Universalismo versus focalização é uma das que no momento frequentam, com
assiduidade, as agendas da reflexão, das propostas e de práticas no universo das políticas públicas. Sua atualidade, uma vez relacionada ao renovado imperativo de enfrentamento da questão
social – também está atualizada no cenário contemporâneo de reestruturações várias – não
exangue as imbricações que mantém com outras antinomias. Em particular, com a antinomia
clássica que, desde o alvorecer da modernidade, consome esforços dos pensadores: igualdade
versus liberdade8.
Por pensamento social moderno entende-se aquele que começa a se formar, lá pelos fins do
século 16, num cenário de transformações que vai permitir e estimular explicações laicas do
funcionamento do mundo dos homens, explicações científicas tanto quanto proposições ideológicas e substantivas. É então que as ideias de liberdade e igualdade galgam destaque, assumindo
contornos preservados até hoje. Liberdade como ausência de restrições à escolha individual – o
livre-arbítrio que Romeu e Julieta tentam exercer, na conhecida peça de Shakespeare –, e
igualdade como condição da própria humanidade (todos os seres humanos são, por natureza,
‘igualmente indivíduos’). Os pensadores no século 17 (Hobbes e Locke, por exemplo) consideram esses atributos como ‘direitos naturais’ dos indivíduos, o que mostra a relevância que
conferem a eles9.
E como conciliam teoricamente liberdade com igualdade? Concebendo a igualdade como
igualdade formal, ou abstrata: a igualdade em termos do exercício do livre-arbítrio (todos têm
o direito natural de exercê-lo) e, para que seja possível a convivência entre esses iguais que
desejam coisas diferentes (e são livres para fazê-lo), concebendo também a igualdade como
igualdade de todos perante a Lei e a Justiça. Ou seja, igualdade na ‘esfera pública’10. Essa é a
8

O redescobrimento dos valores da igualdade e da liberdade (ou sua redefinição ‘moderna’) pelos clássicos da Filosofia Política vem lastreado na

reconsideração dos conceitos de ‘público’ e ‘privado’, tanto em termos dos seus significados enquanto domínios singulares da vida social, quanto em termos
das fronteiras que devem ser mantidas entre os mesmos (outra antinomia clássica, portanto). A elaboração também clássica dessa redefinição se encontra na
famosa conferência proferida por Benjamin Constant de Rebecque em 1818 no Ateneu Real de Paris – “Da liberdade dos antigos comparada à dos modernos”.
A tradução para o português está em Zarca (1985). Ver, a respeito, entre outros comentadores, Merchior (1991).
9

Consultar Bobbio e Bovero (1987). As obras de Thomas Hobbes e John Locke que explicitam com nitidez esses postulados são, respectivamente, Leviatã (1652)

e Segundo Tratado de Governo (1690).
10

Tanto em Hobbes quanto em Locke, a esfera pública, o campo da política, distingue-se do domínio privado (o campo dos interesses individuais inerentes aos seres

humanos) e (ou porque) consiste numa construção dos homens, possível apenas na medida em que estabelecem entre si o pacto social. (Macpherson, 1970)
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igualdade que o liberalismo clássico consagra como compatível com a liberdade. E essa é a ideia
elaborada pelos precursores do liberalismo clássico, como os contratualistas Hobbes e Locke,
que ressaltam, ademais, as especificidades da esfera pública (a cujas regras todos igualmente se
submetem por espontânea vontade) que possibilitam e legitimam o exercício desigual da liberdade privada.
No século 18 e, cada vez mais, à medida que o Ocidente caminha celeremente para o capitalismo industrial e se adensa o caldo de cultura que alimentaria a Revolução Francesa, tal forma
de conciliar liberdade com igualdade perde consistência. Rousseau é o pensador típico do difícil
dilema que se impõe. A igualdade já não pode ser concebida apenas como igualdade natural ou
abstrata. Opressão e injustiças denunciam desigualdades concretas que a igualdade natural não
previne nem apaga. Rousseau identifica na propriedade desigual a “origem das desigualdades”
(título de seu livro-libelo, 1755)11. E como restringir a propriedade sem ferir a liberdade? A solução rousseuniana, demasiado complexa para ser aqui abordada, vai passar pelo conceito de
vontade geral, uma espécie de virtude cívica que o ‘povo’ incorpora pelo contrato social quando
abandona sua condição de aglomerado amorfo e torna-se verdadeiramente um povo, ou seja,
um ‘eu coletivo’ capaz de decidir em nome do interesse geral, mesmo que a decisão se afaste do
interesse particular de cada um12.
A democracia liberal que se afirma como sistema político e como objeto de reflexão, já no século
19, retoma o caráter formal da igualdade para compatibilizá-la com o ideal – expandido e cultuado –
de liberdade individual. Com a seguinte diferença: os pensadores (ou pelo menos os pensadores
liberais progressivistas, como Stuart Mill), então, vão ampliar o escopo da igualdade, adicionando à
sua natureza civil (a antiga igualdade natural de exercer o livre-arbítrio) a qualificação de igualdade
política. A cada um, um voto será o lema propositivo dos liberais democratas13.
Liberdade e igualdade são conciliadas, portanto, porque são ambas concebidas como situações em que não há restrições de consecução. A ausência de impedimentos formais ao exercício
da liberdade (de expressão, de credo, de trânsito, de propriedade, de trabalho, etc.) se complementa com a ausência de impedimentos formais à igual possibilidade de participação de todos
no campo da política, ou seja, na esfera pública (pelo voto, pela elegibilidade para cargos públicos, pela constituição de partidos políticos).
Essa conciliação, denunciada por Marx desde o Manifesto de 1848, e que já assustava liberais
mais conservadores como Tocqueville, não se sustentou no século 20. Duas guerras mundiais, a
expansão colonialista, o acirramento dos conflitos distributivos, entre outros fatores, tornaram
explícito o paradoxo: a liberdade é, por definição, ‘desigualizadora’ no plano da vida real – se
a liberdade não permite que desigualdades se concretizem, não é liberdade; e, pois, o ideal de
igualdade, para deixar de ser um ideal abstrato, requer freios ao exercício da liberdade.
Ao passo em que desnudam o paradoxo, aqueles e outros fatores que incidem sobre as transformações características do século 20 acabam impondo, no Ocidente, outra solução conciliatória:
11

Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Coleção Os Pensadores, Abril Cultural, 1976.

12

Ver O Contrato Social (1762), livro I, cap. VI. Coleção Os Pensadores, Abril Cultural, 1976.

13

Stuart Mill, 1964.
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o chamado Estado de bem-estar social. Com algum sacrifício de ambas as partes. Um pouco
menos de liberdade sob a ação interventora do Estado e um certo recuo do ideal de igualdade,
expresso em menos desigualdades. Justificada teoricamente pela revolução keynesiana, a concepção social-democrata de compatibilização da igualdade com a liberdade remarca, de novo,
as fronteiras entre os domínios público e privado, reformulando os encargos e responsabilidades
de cada um14.
Todavia, como ocorreu com todas as soluções de conciliação entre liberdade e igualdade ao
longo do tempo, essa solução (o Estado de bem-estar social, momento histórico em que, pela
primeira vez, políticas sociais se configuram como instrumentos de concretização de direitos)
também se torna alvo de controvérsias acirradas. Quanto a menos de liberdade? Em que dimensões se aplicam freios à liberdade (e que freios) requeridos para o aumento da igualdade? Que
grau e que tipo de igualdade podem ser alcançados sem que a liberdade seja ameaçada?15
Duas concepções de igualdade (tanto no campo da reflexão quanto no campo das proposições) confrontam-se nos debates acerca da solução conciliatória representada pela política
social: a concepção de igualdade como ‘resultados mais igualitários’ e a concepção de igualdade
como ‘iguais oportunidades’ para todos. No que concerne aos processos de formulação e implementação de políticas públicas, à primeira concepção se associam, grosso modo, adeptos do papel robusto do Estado como produtor de bens e serviços aos quais todos têm direito – sistemas
de saúde públicos universais, por exemplo, ou de educação e, também, fortes investimentos
públicos para que todos possam gozar de benefícios como saneamento, moradia, transporte,
entre outros – do que resulta, ou se espera que resulte, uma maior igualdade substantiva. À
segunda, se associam os adeptos do papel do Estado como regulador das forças ou garantidor
da pujança do mercado, fonte de iguais oportunidades para todos; algumas ações serão aceitas
como precípuas a esse papel do Estado – ações ‘negativas’, destinadas a não permitir que encargos trabalhistas onerem (ou desestimulem) as atividades empresariais, e ações ‘positivas’,
como as que proporcionam educação (ou saúde) gratuita àqueles que se encontram em situação
precária, a fim de se incrementar a igualdade de oportunidades.
Duas noções de liberdade também se distinguem. Na primeira, a liberdade é vista como
ausência de restrições ao exercício do livre-arbítrio. Entre essas restrições enquadram-se certas
incapacidades dos próprios indivíduos, como o analfabetismo ou a extrema penúria, que agem
como obstáculos à livre escolha e que poderiam ser reduzidas16. A segunda entende a liberdade
como exercício positivo do livre-arbítrio, como liberdade positivada, para o que estipula como
necessária a presença de capacidades, ou melhor, a presença de elementos propiciadores de tais
capacidades ou, ainda, a presença de direitos substantivos e palpáveis. Direitos que não se contentam apenas com a vigência de um sólido marco legal (como é o caso do acesso à justiça e do
voto), mas que exigem estruturas concretas de positivação: escolas, hospitais, entre outros.
14

Przeworski, 1985, capítulo 1.

15

Os debates em torno da ‘crise’ do Estado de bem-estar social, a partir dos anos 1970 sistematizados e comentados por vários autores, evidenciam os

argumentos em pugna. Ver Draibe e Henriques (1988), Werneck Vianna (1998) entre outros.
16

Não custa lembrar que o entendimento do analfabetismo como obstáculo ao exercício da liberdade já fora formulado por Stuart Mill, em Princípios de

Economia Política (1848) e em Considerações sobre o Governo Representativo (1861). Ver Macpherson (1977), capítulo III.
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Não é difícil perceber que a antinomia liberdade versus igualdade se imbrica com a antinomia universalização versus focalização. Mas não se trata de uma mera polaridade que situe de
um lado o conjunto ‘liberdade subsumida pela igualdade assegurada por direitos substantivos
universais’ e, de outro, o conjunto ‘liberdade incrementada pela igualdade de oportunidades
promovida por ações focalizadas’. Ao contrário, a complexidade aumenta quando mais antinomias são introduzidas, pois elas se cruzam, oferecendo, em termos de soluções reflexivas ou
propositivas, sanduíches mistos dos mais variados sabores.
Em seu enunciado original, a fórmula de compatibilização entre liberdade e igualdade expressa, nos regimes de welfare disseminados pelo mundo no pós-guerra, já embutia diferentes
modalidades de cruzamento entre esses valores e entre eles e a dupla forma de conceber a política social (para todos ou para os pobres). Tanto que sistemas variados de proteção social se
constituíram pelos países do Ocidente, desde os mais liberais, como o dos Estados Unido, até os
mais igualitaristas, como o da Escandinávia17. O próprio modelo Beveridge continha o gérmen
da discórdia, uma vez que estabelecia, como princípios basilares, a universalidade dos benefícios e a integração das políticas, tendo como objetivo principal a eliminação da necessidade (ou
seja, da pobreza).
Não obstante, a concepção que se afirmou, nos anos subsequentes, foi a de que a universalidade da política social, como fórmula de compatibilização entre igualdade e liberdade, não
tinha a ver apenas com a redução da pobreza. Tinha a ver, sobretudo, com a expansão substantiva da cidadania. O famoso texto de Marshall que define a cidadania como conjunto de direitos
acumulados historicamente, direitos civis, políticos e sociais, é de 1949 (Marshall, 1967). E cidadania é entendida como uma medida de igualdade aplicada sobre uma sociedade de livres desiguais18. Até porque pobreza e desigualdades conheceram, paralelamente, substancial redução
em países europeus mediante políticas econômicas de crescimento, pleno emprego e alteração
do sistema tributário.
Essa concepção, com efeito, se afirmou fortemente: liberdade e igualdade se compatibilizam
mediante a noção ampliada e substantivada de cidadania, o que se dá por via de políticas sociais
universais. É ela que inspira, no Brasil dos anos 1980, o movimento em prol da universalização
da política social, que se articula à luta pela democratização do país. Contudo, embora tenha se
afirmado, essa concepção nunca reinou sozinha. É provável que sequer tenha sido hegemônica,
e sempre tenha concorrido com outras.
A concorrente mais nítida e antiga é a mais óbvia. Fundamenta-se no suposto de que a política social, como via de efetivação de direitos substantivos e universais, não logra conciliar liberdade e igualdade porque bloqueia a liberdade e reduz o espaço do livre-arbítrio, produzindo
uma falsa (ou ameaçadora) igualdade. A política social, portanto, deve ser concebida como alívio
ou compensação pelos prejuízos que a desigualdade, inevitavelmente, causa a alguns. Ou seja,
estritamente focalizada – saúde pública para os pobres, educação gratuita para quem precisa,
17

Classificações dos Estados ou regimes de bem-estar são feitas a partir de vários autores. Ver, por exemplo, Esping-Andersen (1991). Em Werneck Vianna

(1998), há uma breve resenha dessas classificações.
18

‘Medida’ no duplo sentido: critério de mensuração e forma de ação.
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medidas assistenciais com alvos delimitados. Essa é a concepção liberal por excelência, ‘minimalista’, na qual a noção de igualdade guarda as características básicas com que foi formulada
desde o século 16 (igualdade formal e abstrata) ainda que adaptada aos séculos 20 e 21 na arena
política pelo voto universal e, no mundo da vida, pelas dotações seletivas aos necessitados19.
Para competir com a concepção ‘Estado de bem-estar universal’ como solução conciliatória
entre liberdade e igualdade se impôs outra: uma variante da anterior, de certo modo, embora se
diferencie em aspectos não triviais. Segundo essa concepção, aqui nomeada ‘liberal revisitada’,
os ideais de igualdade e liberdade só podem ser compatibilizados se a igualdade for entendida como igualdade de oportunidades para que todos possam ser efetivamente livres e, pois,
cidadãos autônomos por escolha própria. A cidadania não pode ser produzida e distribuída
como vestimenta para cobrir indivíduos despidos pela precariedade. O direito que todos têm
é o direito de “aprender a pescar”, ou seja, o direito a um ponto de partida – que é a oportunidade – igualitário20. Nessa concepção, sistemas universais têm lugar, mas somente aqueles que
propiciam a capacitação dos indivíduos para o exercício da autonomia21. Assim, um sistema público e gratuito de educação é relevante, mas de educação fundamental para crianças que, assim,
estarão capacitadas para exercerem a cidadania no futuro. Um sistema de saúde público para
todos também é acatado, mas um sistema prioritariamente voltado para a promoção da saúde.
Sistemas públicos, nessa concepção, não se destinam aos pobres somente. São para todos, como
o são, também, os sistemas privados. A salutar competição entre oferta pública e privada permite que os melhores sejam premiados pela escolha (livre) dos indivíduos.
As diferenças entre essas duas concepções de compatibilização entre liberdade e igualdade
(concorrentes da concepção ‘Estado de bem-estar’ universal como solução conciliatória entre
liberdade e igualdade) são sutis. Ambas enfatizam a prioridade da liberdade sobre a igualdade,
ou subordinam a igualdade à intocabilidade do ideal de liberdade. Distinguem-se mais visivelmente, porém, em dois pontos relacionados à antinomia universalidade versus seletividade.
Um ponto crucial é o reconhecimento, mais nítido e coerente na segunda do que na primeira
concorrente, de que sistemas universais têm um papel importante a desempenhar na solução conciliatória entre igualdade e liberdade. Na concepção liberal revisitada, a primazia da liberdade não se
associa indiscriminadamente ao primado da seletividade; ao contrário, pode conviver com sistemas
universais. O outro ponto distintivo é justamente a convivência, vista pela segunda concorrente
como natural (e recomendada), entre políticas sociais universais e políticas sociais focalizadas22.
19

A postura teórica que preside essa concepção, em sua radicalidade, na verdade descarta qualquer ação positiva do Estado. Friedman (1984) propunha “a

substituição da mixórdia de programas existentes por um único, global, de suplementação em dinheiro da renda – um imposto de renda negativo vinculado
ao imposto de renda positivo”. Para Nozick (1991), a “justiça distributiva” é destituída de sentido, já que a única função do Estado compatível com a liberdade
dos indivíduos é a de proteger o que lhes pertence.
20

A abordagem mais elaborada dessa concepção é, sem dúvida, a de Amarthya Sen que, a partir de conceitos como capability (capacidade no sentido de ability

somado à oportunidade), functioning (funcionamento, entendido como parte da realização de uma pessoa) e achievement (realização, a categoria geral de
avaliação da potencialidade dos dotes individuais), constrói a teoria do desenvolvimento humano, ou “desenvolvimento como liberdade” (Sen, 2000). Uma
análise dos postulados teóricos de Sen está em Mauriel (2006).
21

Para Sen “é preciso levar em conta não apenas os bens primários que as pessoas possuem, mas também as características pessois relevantes que governam a

conversão de bens primários na capacidade da pessoa promover seus objetivos” (Sen, 2000). A noção de “bens primários” é formulada por Rawls (1993).
22

Ver os documentos do Banco Mundial examinados por Pastorini e Galizia (2006) que recomendam a combinação de sistemas universais “básicos” com formas

“individualizadas” de proteção.
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Rejeitando em parte o minimalismo de sua matriz, a concepção liberal revisitada postula a coexistência de políticas universais e políticas focalizadas, apontando como objetivo primordial de ação
pública a ampliação das oportunidades para que todos possam caminhar pelas próprias pernas.
Nesse sentido, diversamente de sua matriz, valoriza (e recomenda) ações positivas que garantam o
aproveitamento das oportunidades ampliadas: programas individualizados que respeitem a diversidade das situações de precariedade, estratégias diferenciadas para que capabilities individuais funcionem realmente, ou seja, se convertam em achievements, incentivos concretos à autodeterminação
e à realização de atividades que elevem a autoestima dos indivíduos.

Adeus às armas: o “novo universalismo” na política social brasileira e sua
(supostamente) prescindível fundamentação teórica
No Brasil, como sugerido antes, a inspiração do movimento de ideias que, convergindo com
outros vetores, culminou na Constituição Federal de 1988 veio da concepção Estado de bem-estar
social. Por razões que não caberia aqui enunciar, essa foi na letra da Lei, a concepção vitoriosa. A carta estabelece um sistema universal de seguridade social, universal e integrado, o que tem implicações
simbólicas e práticas23. De forma simplificada, as implicações simbólicas podem ser resumidas na
vinculação da proteção social ao conceito de cidadania positivada; as implicações práticas decorrem
do princípio do financiamento compartilhado de benefícios contributivos e não contributivos24.
Ora, essa concepção – e também não haveria espaço aqui para discorrer sobre possíveis razões – não chegou sequer a se por em pé25. Nos anos 1980, quando ela integrava a pauta de demandas na luta pela democratização no Brasil, parecia tornar-se dominante no resto do mundo
a concorrente minimalista, a concepção liberal por excelência, ainda que essa dominância tenha
sido mais alardeada do que praticada26. A partir dos anos 1990, entretanto, sobretudo a partir
da segunda metade da década final do século 20, a concepção liberal revisitada passou a ocupar
espaços cada vez mais sólidos e amplos.
Não custa lembrar que, nessa ocasião, a legislação regulamentadora dos preceitos constitucionais começou a ser produzida no Brasil. Desde então, inicia-se concomitantemente o
desmonte institucional, orçamentário e conceitual da seguridade social. Cada uma das áreas
previstas para compor organicamente o sistema – saúde, previdência e assistência social –
encastela-se em seu próprio ministério. Cada uma das áreas passou a ter suas fontes vinculadas de financiamento: as variadas receitas constitucionalmente estabelecidas em conjunto
para a seguridade foram ‘setorializadas’ e, ao mesmo tempo, centralizadas num órgão externo
à seguridade, o Tesouro. E, no rastro do discurso oficial de que o mundo havia mudado, o
abandono do princípio da universalidade, embora jamais explicitado, se cristalizava no enaltecimento dos novos preceitos liberais.
23

A universalidade é explícita no caso da saúde mas é nítida também nos casos da assistência social e da previdência. Universalidade diz respeito à abertura

do sistema e não exclui o estabelecimento de critérios para usufruto do benefício. Sobre o ponto, ver argumentação desenvolvida em Werneck Vianna (2003
e 2005).
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Sobre o sistema de seguridade social implantado pela CF 88 no Brasil ver Teixeira (1990), Werneck Vianna (1998), Gentil (2006), entre outros.
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Ver Werneck Vianna (2001).
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A retórica minimalista que levou, nos países desenvolvidos, ao poder conservador, como Tatcher e Reagan, não chegou a se concretizar em mudanças de peso

nos sistemas de proteção social. Na América Latina, foi a ditadura de Pinochet que deu forma operacional à concepção liberal por excelência, em 1981.
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O contexto dos anos 1990 se mostrou propício ao avanço da concepção liberal revisitada
por razões que, mais uma vez, serão dadas como supostas27. O fato a sublinhar é que ela ganha
terreno, sofistica-se, aparece como oponente da concepção liberal por excelência e passa a comer pelas beiradas a concepção ‘Estado de bem-estar social’. Torna-se (ou apresenta-se como) a
grande inovação do milênio.
A aparência inovadora que a concepção liberal revisitada confere à política social constitui uma das faces da moeda, hoje corrente, da unanimidade. Assim como teriam se dissipado
conflitos históricos e ideológicos (certamente na poeira que a derrubada do muro de Berlim
espalhou), um consenso, afinal, teria sido forjado em torno da fórmula de conciliar liberdade e
igualdade. A outra face desse dólar (ou euro) filosófico, aceito e valorizado mundialmente, é a
atribuição de inexorabilidade às transformações em curso na realidade.
Como cara ou como coroa, a unanimidade expressa o empobrecimento dos debates sobre
a questão social e sobre as formas de enfrentá-la. No Brasil, atualmente, a nítida ausência de
alternativas quanto à proposição de políticas é alarmante. Tudo acontece como se a controvérsia
entre universalismo e focalização estivesse inteiramente superada na medida em que a verdade
tivesse, enfim, sido revelada: política social é política para os pobres. Porém, mais alarmante
ainda, seja talvez o vazio teórico que prevalece no âmbito das discussões acadêmicas, praga que
atinge em cheio os cientistas sociais que lidam com o tema.
Embora o objetivo aqui se resuma a denunciar o tom pasteurizado adquirido pela ciência
social brasileira no trato da questão social e das formas de enfrentá-la, cabe uma citação forânea
que, com isenção, introduz o problema, em suas linhas gerais:
[...] É próprio da sociologia reivindicar um ângulo de observação e análise, um ângulo que, não estando fora do que observa ou analisa, não se dissolve completamente nele. Qual é, pois, esse ângulo
e como mantê-lo nas condições presentes e próximas futuras? A rapidez, a profundidade e a imprevisibilidade de algumas transformações recentes conferem ao tempo presente uma característica nova: a
realidade parece ter tomado definitivamente a dianteira sobre a teoria. Com isso, a realidade torna-se
hiper-real e parece teorizar-se a si mesma. Essa autoteorização da realidade é o outro lado da dificuldade das nossas teorias em darem conta do que se passa e, em última instância, da dificuldade em
serem diferentes da realidade que supostamente teorizam28. (Santos, 1996, p. 18).
Sociólogos – e demais cientistas sociais, obviamente – estão curvados diante de uma realidade que se mostra inelutável. A rapidez e intensidade das mudanças operadas na realidade
social, objeto precípuo de todas as ciências sociais, tornam-na autoexplicável, hiper-real e, por
isso mesmo, naturalizada e banalizada, “sem capacidade para nos surpreender ou empolgar”
27

Para saber mais a respeito, consultar as teses de doutorado de Antunes (2001), Condé (2004) e Gentil (2006) que abordam o tema de um ponto de vista

próximo ao aqui adotado.
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O autor é um sociólogo português que, no Brasil, tem recebido aplausos pelas considerações que tece sobre as transformações em curso na atualidade, tanto

no sentido de delatar suas mazelas quanto apontar as novas formas de sociabilidade que suscita. Em Pela mão de Alice, nomeia a si próprio um “pós-modernista
de oposição”, com o que tem a intenção de apaziguar as angústias daqueles que não se sentem confortáveis com o majoritário silêncio daquilo que chama o
“pós-modernismo de celebração”.
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(Santos, 19965, p. 19). O resultado, para o autor, é que teoria e realidade se confundem. A teoria
passa a ser a própria realidade na medida em que se autoexplica, como se a realidade prescindisse de teorias explicativas, deixando os cientistas sociais a seu reboque. Perplexos, os cientistas
sociais correm atrás da realidade e pedem carona na sua autoteorização, em vez de, como no
passado, se sobreporem a ela, decodificando-a no plano da reflexão.
A provocação parece adequada para pensar o estatuto que têm, hoje, os temas correlatos
da política social e da questão social no âmbito das ciências sociais. Com efeito, em matéria
de políticas sociais, a realidade brasileira oferece um universo de práticas diversificadas que
constituem um manancial extremamente rico para estudos e análises. Um exemplo se encontra
no banco de dados e projetos de experiências inovadoras do programa Gestão pública e cidadania
que a Fundação Getúlio Vargas mantém. O programa, promovido pela Escola de Administração
de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em conjunto com a Fundação Ford
e com o apoio do BNDES, selecionou anualmente, entre 1996 e 2005 (o último ano da premiação), os 20 melhores projetos de políticas públicas entre centenas que foram apresentados por
Municípios e Estados e que tiveram, em sua maioria, o enfrentamento da questão social como
propósito29. A publicação regular dos volumes que expõem as experiências ilustra bem a ideia
de hiper-realidade: o registro de inúmeras iniciativas locais – entendidas como inovadoras na
medida em que, entre outros diferenciais, “introduzem mudanças significativas em relação a
práticas anteriores; têm impacto positivo sobre a qualidade de vida das comunidades; ampliam
ou consolidam o diálogo entre a sociedade civil e os agentes públicos” – visa a dar “ao leitor
um panorama da diversidade brasileira, apresentando ao mesmo tempo a complexidade dos
problemas do país e a riqueza das soluções encontradas por seus governos subnacionais” 30. Em
resumo, uma realidade autoexplicável.
Políticas sociais, de âmbito municipal, estadual ou federal são, ademais, objeto de dissertações e teses de pós-graduação, de artigos em revistas especializadas, de vasta produção, enfim,
objeto das várias áreas das ciências sociais e dos chamados campos multidisciplinares do conhecimento. Da mesma forma (ou simultaneamente), a questão social tornou-se ponto de convergência de expressiva quantidade de análises acadêmicas. Na maior parte dos trabalhos, contudo,
a tendência que se sobressai, tanto naqueles que abordam as políticas sociais quanto naqueles
que examinam a questão social, é a de superestimar a descrição empírica (e os métodos para
realizá-la) em detrimento da elaboração teórica. A ciência social assume, assim, um caráter de
ciência-fotografia, permitindo que a “hiper-realidade” de seu objeto a ultrapasse.
Contentar-se em descrever os fenômenos não significa abdicar ao rigor. Ao contrário, a fotografia é de alta definição. Técnicas para observar e fornecer evidências vêm sendo aperfeiçoadas
crescentemente: diagnósticos sofisticados, estatísticas, indicadores, modelos, todos complexos
e consistentes, são usados para desvelar a realidade. Desvendam-se os múltiplos aspectos e
dimensões da questão social – renda, educação, saúde, religião, condições de moradia de diferentes segmentos da população, entre outros. Levantamentos censitários e pesquisas por amos29

Coleção 20 Experiências de Gestão Pública e Cidadania. Ver http:/inovando.fgvsp.br

30

Coleção 20 Experiências de Gestão Pública e Cidadania, Ciclo de Premiação 2005, Apresentação, p.2.
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tragem possibilitam não apenas medir o tamanho e identificar as características dos problemas
como, também, inferir resultados de intervenções nos mesmos31.
É meritório e útil, sem dúvida, o esforço investigativo da ciência social que se pratica hoje no
Brasil com vistas a subsidiar o debate em torno do palpitante tema do enfrentamento da questão
social. É insuficiente, porém. A despeito de tornar a realidade mais visível, porque quantificada
e mensurada, bem como as políticas destinadas a operar sobre ela passíveis de avaliação a partir
de instrumentos precisos, destitui de validade e importância as grandes interpretações (tentativas e controversas, por suposto). As polêmicas em torno dos fundamentos e da capacidade
explicativa de teorias rivais, que sempre mobilizaram os pensadores, desbotaram32.
Consequente a essa tendência empiricista, emerge um (aparente) consenso entre os estudiosos no que concerne à questão social e, portanto, à maneira de enfrentá-la, vale dizer, à política
social. Consenso que, mais ainda, debilita a ciência social. A concepção de política social que
hoje prevalece se apresenta como (ou adquiriu o status de) política social, no pressuposto implícito de que a realidade (que além de autoexplicativa se tornou impositiva) assim o demonstra.
E a realidade assim o demonstra porque há uma (também pressuposta) concordância a respeito
da natureza da questão social, uma vez que essa natureza é, do mesmo modo, revelada pela
realidade. Dispensáveis passam a ser, portanto, as fundamentações teóricas e, supérfluas, as
discussões acadêmicas sobre elas. O mito do “fim” – da história, da ideologia – se aplicaria aos
antagonismos na esfera da teoria econômica, social, política, e assim por diante.
Essa predominante concepção de política social possui dois traços que a tipificam como
inovadora, no sentido acima referido, e que a enquadram na categoria de legítima representante
da concepção liberal revisitada. Um deles é o estímulo à empreendedora atividade empresarial
como instrumento de inclusão social. O outro consiste no ‘novo’ assistencialismo, caracterizado
por transferências de renda aos pobres com condicionalidades.
O empreendedorismo, especialmente quando adjetivado de social, transformou-se na panacéia universal para as sequelas da globalização financeira33. Em 2006, o Prêmio Nobel da Paz
coube ao economista bengalês, Muhammad Yunus, fundador do Banco Grameen, o banco do
povo, tido como uma experiência altamente inovadora e criativa para o enfrentamento da questão social. O caráter inovador sublinhado pelos entusiastas dessa experiência estaria na aptidão
do microcrédito – razão de ser do Grameen – para combinar “práticas do setor de cidadania com
elementos do universo empresarial que unem atuação competitiva, sustentabilidade financeira
e maximização dos benefícios sociais.” (Baggio, 2006)34. Permitindo “a experimentação de produtos e serviços voltados para nichos de mercado na base da pirâmide onde haja demandas não
31

Resultados quantificáveis em curto prazo, naturalmente.

32

Não só no Brasil, obviamente. Fugiria ao escopo do presente texto, breve por natureza, estender considerações mais profundas e/ou abrangentes sobre os

rumos que têm tomado as ciências sociais, mundo afora, no tratamento dos temas relacionados à questão social. Mas é irresistível a menção a Schram (1995),
quanto mais não seja pelo sugestivo título de seu livro: The Poverty of Social Science and the Social Science of Poverty. Para esse autor, a maior parte das
pesquisas atualmente se limita a subsidiar ações governamentais com informações técnicas sobre como regular o comportamento das pessoas que vivem na
pobreza. Mauriel (2006) reproduz com muita propriedade a argumentação de Schram (1995).
33

Inúmeros concursos, promovidos por entidades privadas e órgãos públicos, premiam cooperativas, lideranças associativas, empresas e pessoas que desenvolvem

iniciativas em prol do empreendedorismo, evidenciando o incentivo que vem sendo dado a essa prática.
34

Rodrigo Baggio, “Um Nobel para a inclusão social dos negócios”, em O Globo, 20 de outubro de 2006.
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atendidas” (Baggio, 2006), o microcrédito viabilizaria o pequeno negócio, elevaria a autoestima,
desenvolveria responsabilidade individual e, assim, incluiria o pobre no universo da liberdade
que é o mercado. No Brasil, essa estratégia de enfrentamento da questão social norteia vários
programas federais – o Proger, o Proger Jovem Empreendedor, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), o Projovem (Programa Nacional de Inclusão de Jovens) –
e outros tantos programas estaduais e municipais35. A criação, em 2003, da Secretaria Nacional
de Economia Solidária, no Ministério do Trabalho e Emprego, denota a importância atribuída à
estratégia como “forma de combate à pobreza”36. Além de apresentada, de maneira recorrente,
como a política social destinada a promover a inclusão social de certos grupos, a estratégia do
empreendedorismo é vista quase como uma decorrência natural das mudanças que acontecem
na realidade37. Com isso se afirmam vitoriosas as teses gêmeas do empirismo e do consenso,
suportes da ciência social-fotografia que assume a realidade como autoexplicável.
Desempenho análogo tem o segundo traço da dita concepção predominante, o assistencialismo condicionado. Desde 2004, os programas federais de transferência de renda que passaram
a proliferar no Brasil, principalmente a partir de 1995, estão unificados no Programa Bolsa Família38. Esse programa se propõe a alcançar seu principal objetivo (possibilitar “a conquista da cidadania pela parcela mais vulnerável” da população39) articulando três dimensões: promoção do
alívio imediato da pobreza, reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas de saúde e
educação40 e coordenação de programas complementares41. Distribuindo benefícios que variam
de R$ 18,00 a R$ 172,00, de acordo com a renda da família cadastrada e o número de crianças
e adolescentes até 17 anos, essa estratégia, embora, à primeira vista, estranha à do empreendedorismo guarda com ela coerência e complementaridade42. Como ela, aposta no crescimento
individual (do pobre) e na melhoria das condições de acesso à produção (por conta própria), ao
(micro) crédito e, pois, à mobilidade social43. Como ela, confere glamour ao mundo dos pobres –
o mundo apartheizado do banco popular, da agricultura familiar, dos eletrodomésticos de quali35

Em 1996, foi elaborado, no âmbito do Ministério do Trabalho, o Plano Nacional de Educação Profissional (Planfor), substituído em 2003 pelo Plano Nacional

de Qualificação (PNQ), ambos com objetivos de “treinar” trabalhadores desempregados para voltar, mais produtivos e competitivos, ao mercado, às custas
do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Ferreira de Souza (2004) e Cavalcanti (2004) examinam com rigor crítico tais programas de preparação para o
empreendedorismo como estratégia de inclusão.
36

“A Senaes está empenhada em promover o combate à pobreza mediante as oportunidades que o programa Fome Zero, a reforma agrária e outras políticas

sociais do governo oferecem [...] O governo brasileiro está empenhado em reformas do sistema financeiro que o abram às camadas de baixa renda, que hoje
estão excluídas dele. Outra alternativa é a criação de um outro sistema financeiro – solidário, popular, comunitário – que diferentes empreendimentos da
economia solidária já estão desenvolvendo em várias partes do Brasil” (Paul Singer, Mercado de Trabalho, n. 24, IPEA, agosto de 2004, p.3).
37

Segundo Paul Singer (2004), com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), o Estado brasileiro reconheceu “um processo de transformação

social em curso, provocado pela ampla crise do trabalho que vem assolando o país desde os anos 1980”. A relação “natural” entre a difusão do empreendedorismo
e as contingências do contexto atual é sublinhada, por exemplo, por Demo (2002) e Oliveira (2004).
38

O marco inicial da adoção dessa estratégia foi a criação da Comunidade Solidária em 1995. Ver Mauriel (2000) e (2006).

39

http://www.mds.gov.br. O programa beneficia famílias com renda mensal per capita até R$120,00.

40

O que implica as condicionalidades (vacinação de crianças, acompanhamento pré-natal de gestantes, matrícula e frequência escolar na faixa 6 a 15 anos),

que contribuem “para que as famílias consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações” (http://www.mds.gov.br/bolsafamilia).
41

Programas de geração de trabalho e renda, alfabetização de adultos, fornecimento de registro civil e outros.

42

O Programa Bolsa família tornou-se praticamente o único programa efetivo da estratégia adotada pelo governo Lula, logo no início de seu primeiro mandato

(2003), denominada Fome Zero. Frei Betto, um dos articuladores da estratégia, definiu o Fome Zero como uma combinação de “políticas locais (restaurantes
populares, cozinhas comunitárias, sacolões, banco de alimentos, etc); políticas específicas (cesta-alimentação, ampliação do programa Alimentação do
Trabalhador, estoques de segurança, ampliação da merenda escolar, etc.) e políticas estruturais (reforma agrária, incentivo à agricultura familiar, microcrédito,
etc.)” (Betto, 2003, p. 54, grifos do autor).
43

Ver os objetivos dos programas complementares ao Bolsa Família em http://www.mds.gov.br.
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dade inferior –, assegurando a seus membros a cesta básica de saúde e educação que os sistemas
públicos (universais) proporcionam nessas áreas. Como ela, pretende ser consensual e resultante
indiscutível do que ocorre na autoexplicável realidade.
Premissas teóricas (e, por suposto, controversas), entretanto, sem dúvida fundamentam tal
concepção predominante de política social, bem como suas articulações com uma também predominante concepção da questão social. Sem qualquer intenção de esgotá-las, classificá-las ou
hierarquizá-las, vale arrolar alguns conjuntos de proposições nos quais tais premissas logram
nitidez, escapando do ostracismo a que a ciência social-fotografia as submete.
O primeiro se compõe justamente a partir da redução da questão social à pobreza. Ora,
como observa Castel (1999), a “questão social é uma aporia fundamental sobre a qual uma sociedade experimenta o enigma de sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura”. Pode ser
a pobreza como pode ser o conflito de classes44. Ou seja, adquire formas diversas, no plano da
realidade, em diferentes condições históricas, sistêmicas, etc. e demarca-se no plano da reflexão,
sob a égide da adoção de uma dada vertente de análise. Do entendimento reducionista de que
a questão social é a pobreza (uma potente premissa teórica) decorre a acepção de que política
social tem por função proteger os pobres, o que está longe de alinhar em concordância os cientistas sociais. Para Polanyi (1980), por exemplo – premissa que é ratificada por Castel – as ações
governamentais de cunho social (voltadas ou não apenas para os pobres) têm, historicamente,
a função de proteger a sociedade como um todo dos riscos que a expansão do mercado acarreta; em particular, das desigualdades que, no limite, ameaçam a própria integridade do tecido
social45. Em fina sintonia com aquelas premissas, se insinua outra, levemente irônica: política
social, como política para os pobres e, portanto, de natureza assistencial, associa-se à bondade. Esse insidioso entendimento, que, obviamente, contrapõe-se aos de Polanyi e Castel – e
que, aliás, contraria todos os clássicos da teoria política desde Maquiavel –, possibilita a seus
seguidores desconsiderar como sociais outras políticas fundamentais para o enfrentamento da
questão social, como transportes, saneamento, de certo modo a saúde e, muito especialmente,
a previdência social46.
Um segundo conjunto de premissas, intrinsecamente ligado ao anterior, tem por epicentro
a definição de pobreza como uma situação em que indivíduos se encontram por falta de certos
dotes ou assets (Banco Mundial, 2000) que, uma vez adquiridos, habilitam-nos a pular a linha
da pobreza47. Escolaridade, aprendizado do autocuidado com a saúde e outros, entre os quais,
é claro, o saber lidar com a renda, constituem os ativos primordiais que equalizam os indivíduos. Definida a questão social como pobreza e pobreza, como carências individuais – definição
44

A reconstituição histórica da política social no mundo desenvolvido, feita por vários autores, mostra que, entre outras, a Poor Law elizabethana na

Inglaterra do início do século 17, a Speenhamland Law de 1795 (também na Inglaterra), os seguros sociais que Bismarck pioneiramente promulgou na
Alemanha dos anos 1880, foram medidas endereçadas à ameaça representada pela “questão social” – num caso a pobreza, no outro a desruralização e, no
terceiro, o movimento operário. Ver Marshall (1975), Polanyi (1980), Tampke (1981).
45

Ver, sobretudo, os capítulos 7, 8 e 9 de A grande transformação.

46

A previdência social passa a ser matéria de finanças públicas, cujos especialistas a apresentam como um saco de maldades que deve ser extirpado. Ver

Gentil (2006).
47

Essa definição de pobreza, que remete aos aportes de Amarthya Sen, está claramente enunciada no Relatório PNUD, 1990. Na literatura brasileira, ver Paes

e Barros et al. (2001), Rocha (2003). Uma excelente e minuciosa análise dessa concepção foi recentemente realizada por Ugá (2008). Mauriel (2006) também
a examina com diligência.
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que teorias rivais refutariam, apondo os papéis das estruturas econômicas, sociais e políticas –,
descobre-se mais um preceito essencial: políticas sociais de natureza coletiva, universais, não
são as únicas nem as mais eficazes para lidar com a questão social. Quando dominam o cenário
da proteção social, tendem a desequilibrar o orçamento fiscal, desperdiçar recursos, penalizar investimentos e não alcançar devidamente os pobres. Devem, portanto, se restringir àquelas que
propiciam igualdade de oportunidade para o exercício da liberdade, como educação fundamental e atenção básica à saúde, e servir como braço auxiliar de ações inovadoras, como àquelas que
se dirigem a indivíduos, a grupos específicos, a segmentos da população pobre, que merecem ser
tratados de modo diverso por causa das diferenças que guardam entre si48.
O conceito de inovação aplicado à política social ilumina mais um lote de premissas teóricas ocultas pela empiria autoexplicativa que a ciência social-fotografia avaliza. Inovadora é a
política social capaz de introduzir “mudanças significativas em relação a práticas anteriores”
(Coleção 20 Experiências de Gestão Pública e Cidadania, Ciclo de Premiação 2005, Apresentação, p. 2, citada na nota 30) e, assim, diferenciar-se do assistencialismo tradicional porque essas
são exigências incontestáveis da atual conjuntura. Tal premissa se desdobra na assertiva de que
as “novas” políticas (assistenciais) para os pobres, ao exigirem condicionalidades, funcionam
como mecanismos de empoderamento, isto é, ensejam a aquisição dos dotes necessários ao
exercício das escolhas. Mediante a “promoção do alívio imediato da pobreza [...], o reforço ao
exercício de direitos sociais básicos nas áreas de saúde e educação [...], o que contribui para que
as famílias consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações”49, indivíduos se tornam capazes
de superar a situação de vulnerabilidade. Induzidos a frequentar cursos nos quais aprendem a
pescar – e a usar o microcrédito para comprar o anzol –, ganham autoestima; requisitados a
participar de conselhos e atividades comunitárias, auferem os dividendos do capital social50.
Nessa chave, faz sentido o uso frequente da terminologia da inclusão substitutiva, por exemplo,
da integração e, sobretudo, da exploração51. Incluído não é – como postulariam teorias rivais – o
cidadão portador de direitos civis, políticos e sociais; é o produtor/consumidor de mercadorias,
ainda que a mercadoria circule somente na informalidade. A marca da ‘inclusão’ deixa de ser o
vínculo empregatício e passa a ser o CPF que habilita o indivíduo a transitar numa instituição
bancária, ainda que seja um banco somente para pobres.

Notas (inconclusas) para reiniciar o debate
Empreendedorismo e assistencialismo condicionado constituem os alicerces da nova concepção de política social, tida como APTA a substituir com vantagens o supostamente jurássico Esta48

Mulheres negras, por exemplo, devem ter programas de saúde especificamente destinados a elas. Ver Maio, Rodrigues e Monteiro (2006).

49

Ver o portal eletrônico do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

50

O Relatório sobre Desenvolvimento Mundial de 2000/2001 caracteriza a pobreza a partir de três eixos: I) falta de renda e recursos (assets) para atender

necessidades básicas, incluindo educação e saúde; II) falta de voz e de poder nas instituições estatais e na sociedade; III) vulnerabilidade a choques adversos e
exposição a riscos, combinados com uma incapacidade de enfrentá-los. Ver Banco Mundial (2000) e Ugá (2008).
51

Ugá (2008) cita a advertência de Giovana Procacci, em “Exclus ou citoyens? Les pauvres devant les sciences sociales” (Archives Européennnes de Sociologie,

XXXVII, n. 2, 1996) segundo a qual, a noção de exclusão, ao enfatizar a condição do exluído, obscurece o processo social que a gera. “Assim, ao mesmo tempo
em que a ênfase recai na análise de trajetórias dos excluídos – isto é, quantifica-se e descreve-se sua condição –, em vez de identidades coletivas, por exemplo,
toma-se como pressuposta uma sociedade dual (dentro-fora). Consequentemente, a exclusão é entendida simplesmente como aquilo que está de fora – uma
realidade aparentemente autônoma –, e não enquanto resultado de um processo social” (Ugá, 2008, p. 100).
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do de bem-estar social e seu padrão universalista de proteção social. Lado a lado, convergem para
reforçar tendências como a de desresponsabilizar o Estado pela manutenção da ordem republicana
e delegar tarefas de enfrentamento da questão social ao mercado ou à própria sociedade. Conjugados, outorgam estatuto de verdade absoluta à noção discutível de que é possível ‘incluir’ segmentos
social e economicamente marginalizados via programas pontuais de alívio à pobreza e fomento
à autopromoção – importantes, sem dúvida, mas inócuos na ausência de projetos de desenvolvimento que gerem empregos sustentáveis e que possam alterar as estruturas que reproduzem as
desigualdades. Coordenados, por fim, ajudam a disseminar a quimera de que disponibilidade de
capital social, linhas de microcrédito e rotas de empoderamento configuram uma versão popular
do acesso ao capital propriamente dito e do ingresso nos círculos dos poderosos – por definição,
inexequíveis para os pobres – e que, como esses, oferecem oportunidades de mobilidade social52.
É inquestionável que programas como os que compõem a concepção predominante da
política social acima descrita cumprem finalidades imediatas, enquanto práticas, no Brasil ou
alhures. Todavia, enquanto concepção de enfrentamento da questão social, a concepção predominante de política social se mostra bem menos ambiciosa do que aquela que, condenada por
inadequação aos tempos, se propõe a renovar. Sobretudo, mostra-se menos ousada na medida
em se exime da discussão teórica e se oculta sob os véus da empiria e do consenso. Ora, a todos
os cientistas sociais importa saber quem são e onde estão os pobres, assim como a todos os cidadãos incomoda a persistência da pobreza. Nem por isso cabe renunciar à tarefa de dar respostas
a indagações mais provocativas – sobre causas e determinantes, por exemplo – e confrontar
explicações erigidas sobre fundamentos rivais. Aceitar que seu objeto seja uma hiper-realidade
autoexplicativa desmerece a ciência social, debilitando sua histórica função crítica:
Que nunca pareceu tão desarmada, no último século, quanto nos últimos anos, seja porque manifesta apenas uma indignação sem acompanhar proposições alternativas, seja porque, mais frequentemente, tem renunciado a exercer a prática da denúncia frente à realidade contemporânea
(Boldanski; Chiapello, 1999, p. 17).
Por trás da ciência social-fotografia está, a presidir as análises da questão social, a presunção
da supremacia de uma concepção teórica, a concepção liberal revisitada de compatibilização entre
igualdade e liberdade. Concepção que se traduz plenamente nessa ideia de nova política social, imperativo que atenderia aos requisitos de uma realidade modificada. Sofisticada, sugere aposentar por
idade (ou invalidez permanente) a concepção Estado de bem-estar e granjeia apoios com a performance de concorrente da concepção liberal por excelência. No Brasil atrai os descontentes – remanescentes dos anos 1980 ou neófitos dos anos 1990 – com os rumos tomados pela democratização.
Novos tempos, novas práticas, novos conceitos. O “aprendizado da pescaria”, expressão apócrifa que vulgarizou a categoria de “bens primários” propiciadores de equidade (Rawls, 1993),
52

Para Foucault (2004) “o homo economicus que se quer reconstituir não é o homem da troca, não é o homem consumidor, mas sim o homem empresarial”

(p. 152). Trata-se, como observa Ugá (2008), “de inserir no tecido social a lógica da diferenciação social, dividindo-o e multiplicando-o em indivíduos a partir
do modelo empresa, ou seja, enfatizando seu lado competitivo e empreendedor como novas necessidades (p. 54)”.
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recebe a sedutora designação de empoderamento; o alargamento das oportunidades suplanta,
com a atrativa promessa da liberdade de escolha, a produção de resultados igualitários; a dotação de capacidades se apresenta como a bandeira que atualiza o ideal dos direitos substantivos e
universais. Cidadania torna-se a palavra-chave, como se tivesse sido inventada há pouco; e para
enfatizar o caráter inovador do uso do termo, se apõe a ele o adjetivo social: cidadania social53.
O Estado, esse ente propenso à corrupção e fadado à ineficiência, é apenado por não dar conta
dos desafios. Não que se pense em extingui-lo, sequer minimizá-lo. Há funções importantes
a realizar – a garantia dos contratos não prescinde de uma entidade monopolizadora da violência legítima –, mas há, sobretudo, que se “democratizar” (leia-se delegar, descentralizar) a
realização de outras tantas funções. A chamada sociedade civil é convidada a participar, formar
redes horizontalizadas, estabelecer parcerias. O capital social torna-se fundamental, junto com
o capital humano, o capital financeiro – afinal crédito popular é instrumento da cidadania e a
democratização do crédito, mecanismo redistributivo.
Mas a reversão mais profunda que essa concepção opera diz respeito ao conceito de universalidade. Não mais apenas como direitos universais abstratos, não mais apenas como sistemas legais destinados a alargar as oportunidades no ponto de partida. Agora, como direitos e
sistemas substantivos cuja missão é ‘incluir os excluídos’. Sutileza refinada que apunhala tanto
a concepção liberal por excelência quanto à concepção ‘Estado de bem-estar’. Direitos e sistemas universais (básicos) merecem existir porque são formas de inclusão, vale dizer, porque
são formas de lidar ‘dignamente’ com os pobres e não porque a eles seja atribuído qualquer
papel de integração social54. Sutileza que, além do mais, lhes concede legitimidade diante dos
não-pobres, que não pagam diretamente por eles nem deles precisam. Os direitos e sistemas
universais acessíveis aos pobres são, pois, formas de compatibilizar igualdade e liberdade, pelas quais e mediante as quais todos se tornam cidadãos (sociais), todos podem fazer escolhas.
Pretensamente inovadora, essa ilusão de compatibilizar igualdade e liberdade, que a concepção
liberal revisitada encerra, foi desmistificada por Marx com sarcasmo, há mais de cem anos: o
mundo que imagina se circunscreve à esfera da circulação de mercadorias, onde “só reinam a
liberdade, a igualdade, a propriedade e Bentham”. (Marx, 1970, p. 87)55.
O presente artigo exprime uma posição cuja tintura, por vezes extremada, não é avessa a
réplicas. Ao contrário, põe-se a tapa, na convicção, tão firme quanto a enunciada no início, de
que os tempos mudaram, desenfronhando inusitadas tramas que estão a clamar o refinamento
das ferramentas de agir e pensar. Urge, nesse sentido, retomar o debate não só sobre os tempos
e as práticas adequadas aos ventos que sopram, como sobre os conceitos e premissas que transladam a empiria do plano monocórdio da realidade para o plano polifônico da reflexão.
53

Cabe lembrar que o conceito usado por Marshall e aqui referido é cidadania, sem adjetivos, cidadania como conjunto de direitos que inclui, no século 20, os

direitos sociais.
54

Esping-Andersen (1995) assinala que os Welfare States se constituíram, no Ocidente desenvolvido, como projetos nacionais de integração social.

55

Nele [no processo de circulação] “só reinam a liberdade, a igualdade, a propriedade e Bentham. Liberdade, pois o comprador e o vendedor de uma mercadoria,

a força de trabalho, por exemplo, são determinados apenas pela sua vontade livre. Contratam como pessoas livres, juridicamente iguais. O contrato é o resultado
final, a expressão jurídica comum de suas vontades. Igualdade, pois estabelecem relações mútuas apenas como possuidores de mercadorias e trocam equivalente
por equivalente. Propriedade, pois cada um dispõe só do que é seu. Bentham, pois cada um dos dois só cuida de si mesmo”. (Marx, 1970, p. 87).
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Capítulo 5

Direito à saúde, universalidade,
integralidade e políticas públicas:
princípios e requisitos em demandas
judiciais por medicamentos
Roger Raupp Rios

N

os últimos anos, constata-se um crescimento de demandas judiciais que pleiteiam o fornecimento de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Essas ações,
intentadas perante a Justiça Federal e a Justiça Estadual, revelam diversidade de autores (individuais e institucionais), multiplicidade de prestações requeridas (medicamentos e tratamentos) e
distintas modalidades de proteção judicial (tutela individual e coletiva).
Essas demandas judiciais são de extrema significação. Do ponto de vista jurídico, elas
reclamam a realização não só de uma norma constitucional que veicula um direito fundamental com eficácia jurídica imediata, mas de um direito fundamental social, cuja natureza
prestacional positiva implica uma série de desafios práticos e disputas teóricas. Do ponto
de vista da saúde pública, elas apontam as compreensões e as tensões atinentes aos princípios norteadores das políticas de saúde pública e as consequências de sua implementação,
com desdobramentos decisivos no direito à saúde dos indivíduos e no desenvolvimento de
tais políticas.
Diante disso, este artigo objetiva situar o debate jurídico travado no exame de pedidos
judiciais de medicamentos, especialmente daqueles não disponibilizados pela Administração.
Trata-se de uma hipótese emblemática na discussão acerca da eficácia imediata do direito constitucional à saúde e suas consequências nas políticas públicas, dado o volume crescente de demandas, as compreensões e as incompreensões acerca do conteúdo jurídico do direito à saúde e
sua relação com os princípios informadores das respectivas políticas públicas.
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Para tanto, a primeira parte deste artigo cuida de alguns aspectos do regime normativo do
direito à saúde na Constituição da República de 1988, apresentando suas dimensões individual
e coletiva, os princípios constitucionais informadores das políticas de saúde pública e as modalidades de atuação judicial na área. A segunda parte debruça-se sobre os argumentos evocados
nas demandas judiciais com o objetivo de fornecer medicamentos não disponibilizados pelo
SUS, indicando alguns requisitos pertinentes a tais pedidos.

Direito à saúde na constituição: eficácia, princípios informadores da política
pública, dimensões e modalidades de atuação judicial
Nesta seção, delineiam-se os traços fundamentais do direito à saúde na Constituição Federal
de 1988, com ênfase na eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais e nos princípios
constitucionais informadores da política pública1. Essa caracterização é fundamental para que
se entenda o conteúdo jurídico do direito à saúde no ordenamento brasileiro, coordenada para
a efetivação das políticas públicas, inclusive no que diz respeito à concessão de medicamentos.
Tais normas são diretrizes para a atividade legislativa e executiva, bem como guia indispensável
para a discussão desses direitos perante o Judiciário.

Eficácia direta e imediata do direito fundamental social: o direito à saúde e as
prestações originárias e derivadas
Dizer que o direito à saúde é um direito fundamental significa dizer, em primeiro lugar,
que ele vincula os Poderes Públicos (Legislativo, Executivo e Judiciário) e que ele não pode ser
subtraído da Constituição, nem mesmo por emenda constitucional; também implica admitir
que, no exercício desses poderes e dentro dos limites da realidade, o Estado brasileiro deve
fazer o possível para promover a saúde. Isto é o que a doutrina jurídica costuma referir, já que
diz tratar-se de uma ‘norma tipo princípio de direito fundamental’. Direitos fundamentais
veiculados normas tipo princípio ordenam que os Poderes Públicos façam todo o possível para
efetivá-los, uma vez que sua observância só se dá quando tudo aquilo que é possível, fática
e juridicamente, é prestado. São, como resume a doutrina, mandatos de otimização (Alexy,
1997, p. 86).
A consequência disso é que a Constituição impõe aos Poderes Legislativo e Executivo, de
modo imediato, direto e em primeiro lugar, o fornecimento da maior prestação possível em face
do direito à saúde. Significa que esses Poderes têm o dever de desenvolver e executar as políticas
públicas de saúde mais eficazes e abrangentes possíveis.
Trata-se, por parte dos Poderes Legislativo e Executivo, do cumprimento de uma atividade
que concretize os direitos fundamentais, propiciando aos cidadãos o gozo e o exercício dos
denominados direitos derivados, ou seja, de “direitos dos cidadãos a uma participação igual
nas prestações estaduais concretizadas por lei segundo a medida das capacidades existentes.”
(Canotilho, 1999, p. 479).
1

Para uma abordagem ampla do direito à saúde na Constituição, salientando outros aspectos, especialmente institucionais e divisão de competências, ver

Tessler (1988).
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O direito à saúde também tem eficácia direta e imediata em face do Poder Judiciário que,
diante das políticas públicas definidas e implementadas, tem o dever de garantir aos cidadãos
os direitos subjetivos e em toda a sua extensão ali previstos. Essa eficácia imediata e direta do
direito fundamental à saúde vai além, para o Poder Judiciário: diante de uma política pública
definida legislativamente e bem executada pela Administração, ele pode ser chamado a definir se
o conteúdo jurídico do direito à saúde alcança alguma outra prestação positiva, vale dizer, aferir
a existência de direito decorrente diretamente da Constituição (direito originário à prestação de
saúde) a alguma prestação de saúde, observadas as condições jurídicas e fáticas pertinentes. Isso é
o que ocorre na maioria das ações, pleiteando o fornecimento de medicamentos: um provimento
judicial que afirme a eficácia originária do direito à saúde a fim de obrigar a Administração a conceder medicação além daquilo que foi definido e previsto nas listas oficiais de medicamentos.
Sustentar diversamente, negando qualquer possibilidade de eficácia originária do direito à
saúde, implica sujeitar a força normativa da Constituição à legislação e à administração que, por
suas próprias e exclusivas forças e decisões, acabariam por definir o conteúdo jurídico da norma
de direito fundamental.
Sendo assim, fica superada a objeção segundo a qual, por princípio, é inviável o reconhecimento do direito a determinada prestação de saúde, uma vez que tal direito somente alcançaria, em
todos os casos e hipóteses, o que estiver previsto nas políticas públicas definidas e executadas pelos Poderes Legislativo e Executivo. Essa defesa vislumbra, no direito à saúde, norma com eficácia
limitada às atuações legislativa e administrativa, sem as quais não haveria como se exigirem prestações positivas derivadas diretamente da Constituição. Tal raciocínio, todavia, não procede em
face da força normativa da Constituição e dos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição,
bem como diante do estágio atual de desenvolvimento dos direitos fundamentais.
De fato, em sua primeira geração de direitos, o constitucionalismo clássico não previa direito
a prestações positivas fáticas por parte do Estado; porém, com o desenvolvimento do Estado Social e seus reflexos no direito constitucional, foram consagrados tais direitos, conhecidos como
direitos sociais, titularizados pelos indivíduos ‘a segunda geração dos direitos fundamentais’. A
dinâmica social e jurídica foi ainda mais além, inaugurando-se a terceira geração de direitos fundamentais: consagrou-se a proteção coletiva desses direitos individuais e a proteção de direitos
coletivos, agora de titularidade metaindividual.2
Como referido anteriormente, a compreensão de que o direito à saúde é norma meramente
programática e, portanto, incapaz de produzir direitos e deveres entre os cidadãos, individual ou
coletivamente, e o Estado, já foi superada no atual estágio do constitucionalismo contemporâneo.
Com efeito, ainda que não haja dúvida quanto à relevância da tarefa da legislação e da administração no desenvolvimento do direito à saúde, sem o que sua efetividade para a coletividade
fica em muito comprometida, a doutrina também reconhece a possibilidade da eficácia direta
de direitos fundamentais sociais, pelo menos em casos nos quais as prestações são de suma importância para seus titulares e não há risco de crise financeira muito grave. (Alexy, 1997, p. 494).
2

Para um histórico e conceituação dessa evolução, ver o voto do Ministro Celso de Mello no julgamento do Mandado de Segurança 20.936/DF, impetrado

perante o Supremo Tribunal Federal.
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Pode-se, nesse sentido, afirmar a eficácia de direitos fundamentais sociais, incluindo-se, pelo
menos, um mínimo de assistência médica que prevaleça quando ponderada em face de outros
princípios, como a competência orçamentária do Parlamento. (Sarlet, 1999).
A jurisprudência de tribunais constitucionais também vai ao encontro dessa ideia. Citam-se
duas cortes nacionais cuja pertinência é direta para a compreensão do caso concreto: o Supremo
Tribunal Federal e a Corte Constitucional da Colômbia, respeitado tribunal latino-americano
que enfrenta realidade institucional, econômica e social próxima da brasileira.
O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de afirmar que (AgRg no Recurso Extraordinário nº 271.286-8, DJU 24.11.2000, relator Ministro Celso de Mello):
1. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (artigo 196). Traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o poder público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem
a garantir aos cidadãos, inclusive aqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário
à assistência farmacêutica e médico hospitalar.
2. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas –
representa conseqüência indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atenção no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável
omissão, em grave comportamento inconstitucional.
3. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconseqüente. O caráter programático da regra inscrita no artigo 196 da carta
política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional,
a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional
inconseqüente, sob pena de o poder público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental
do Estado. (Grifo do autor)
Por sua vez, a Corte Constitucional da Colômbia decidiu pelo direito à prestação positiva
de saúde, decorrente diretamente da Constituição, titularizado por cidadão submetido a uma
situação de necessidade vital cuja não-satisfação lesa sua dignidade em grau elevado.3
Nessa linha, não há atuação judicial como ‘legislador positivo’, em invasão da competência
constitucional do Parlamento ou da Administração. Trata-se, ao contrário, de respeitar a eficácia
do direito já existente, que é o direito fundamental, previsto na ‘Lei das leis’: a Constituição.
Cuida-se, desse modo, não de ultrapassagem dos limites da atribuição constitucional da jurisdição, mas, ao contrário, do cumprimento da mais importante missão dos juízes e tribunais, que
é zelar pelos direitos fundamentais.
3

Sentencia n. T-533, de 1992, disponível em http://www.constitucional.gov.co/corte/, acesso em 10 de julho de 2006.
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Tendo presente a eficácia dos direitos fundamentais sociais, onde se insere de modo emblemático o direito constitucional à saúde, é importante explicitar as modalidades de atuação judicial, objetivando a observância desse direito, quadro, inclusive, que tem consequências quando
se examinar, mais adiante neste artigo, a hipótese do fornecimento de medicamentos. Por enquanto, importa indicar, ainda que sucintamente, o conteúdo dos princípios constitucionais da
universalidade e da integralidade, informadores das políticas públicas de saúde.

Princípios constitucionais informadores das políticas públicas de saúde: universalidade e integralidade
A adequada compreensão dos conteúdos jurídicos dos princípios constitucionais informadores das políticas públicas de saúde é relevante para a determinação das exigências do direito à
saúde no âmbito do SUS e para a apreciação de suas consequências diante de pedidos judiciais
de medicamentos.
Dentre esses, destacam-se os princípios da universalidade e da integralidade.

Universalidade
O princípio constitucional da universalidade nas políticas públicas de saúde requer que a
prestação de serviço público de saúde ao alcance de todos os brasileiros e estrangeiros residentes
no país (artigo 5º, caput da CF/88), titulares de direitos fundamentais sociais, dentre os quais se
insere o direito à saúde (artigo 6º).
Formulado como garantia de “acesso universal e igualitário” às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF/88, artigo 196), também está presente no inciso I do
artigo 194, que dispõe sobre a universalidade da cobertura e do atendimento pela seguridade
social. No direito brasileiro, à universalidade se relaciona a gratuidade no acesso aos serviços,
configuração expressamente atribuída à política pública instituída por meio do SUS. (Carvalho;
Santos, 1995).
Associadas universalidade e gratuidade, a política pública de saúde se afasta da “focalização”
segundo a qual o acesso aos bens e serviços no sistema de saúde público deveria atender somente aos mais pobres. A opção pelo caminho da saúde pública e universal, aponta Octávio Ferraz,
prestigia objetivos de “maior coesão social (todos, independentemente da condição econômica,
compartilham os mesmos serviços) e [...] evita ainda a estigmatização e a queda de qualidade que
necessariamente acompanham os serviços públicos destinados exclusivamente aos mais pobres.”
(Ferraz, 2008)
Por fim, registro que o direito à saúde, regido pela dicção constitucional que ordena o “acesso
universal igualitário” (art. 196), reclama o respeito a e observação das diferentes situações experimentadas pelos indivíduos e grupos quando do desenvolvimento das políticas públicas. Numa
sociedade plural e diversa, cumprir a obrigação de propiciar acesso universal igualitário significa,
na medida do possível, considerar a diversidade cultural, social, econômica, geográfica presente
nos indivíduos e grupos destinatários das políticas públicas de saúde, tornando o sistema de
fornecimento de bens e serviços pertinentes à saúde, capaz de atendê-los. Nessa linha de pensa-
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mento, pode-se falar num direito difuso a um sistema de saúde que conjugue medidas genéricas
e medidas específicas (que considerem a especificidade de cada grupo) de prevenção e promoção
da saúde, como aponta, por exemplo, a ideia de redução de danos entre usuários de drogas (Bastos; Mesquita; Marques, 1998). Outras situações também podem ilustrar essa realidade, como
também demonstram campanhas dirigidas a profissionais do sexo e homossexuais.
Esse último sentido da universalidade pode ser relacionado a um dos sentidos do princípio
da integralidade, como será visto a seguir.

Integralidade
Outro dos princípios constitucionais informadores das políticas públicas de saúde que demanda uma compreensão adequada é a integralidade, prevista nas seguintes letras pelo texto
constitucional:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
III - participação da comunidade. (Constituição, 1988).
A transcrição integral do artigo onde se insere a expressão “atendimento integral” não é
gratuita. Objetiva chamar a atenção para a compreensão da integralidade tanto como evitar
uma atitude médica fragmentada diante dos pacientes, como a coordenação dos diversos
serviços médicos, assistenciais e sociais, sem deixar de lado a organização administrativa e a
cooperação entre as diversas esferas de ação governamental envolvidas no desenvolvimento
do SUS. (Mattos, 2008).
Nesse sentido, a integralidade requer racionalização do sistema de serviço de modo hierarquizado, buscando articular ações de baixa, média e alta complexidade, bem como humanizar
os serviços e as ações do SUS. (Brasil, 2000).
Não se deve, portanto, confundir observância da integralidade com uma visão reducionista do direito à saúde ao fenômeno da chamada “farmaceuticalização” da política de saúde.
A “farmaceuticalização”, ao contrário da perspectiva da integralidade, aprofunda os riscos da
fragmentação contra os quais este se contrapõe de modo direto e explícito, sendo, ao mesmo
tempo, incapaz de promover a efetiva melhoria das condições de saúde e altamente dispendiosa
para os cofres públicos. (Biehl, 2008).
Tendo presente a eficácia dos direitos fundamentais sociais e os princípios informadores
das políticas públicas, é preciso explicitar as dimensões do direito à saúde e as modalidades de
atuação judicial, objetivando-se sua observância, bem como as consequências e potencialidades
que daí fluem, tanto para as demandas visando ao fornecimento de medicamentos, quanto para
a política pública como um todo.
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Dimensões objetiva e subjetiva e titularidade individual e transindividual do
direito à saúde: modalidades de atuação judicial
Dimensões objetiva e subjetiva do direito fundamental à saúde
Os direitos fundamentais têm dimensões objetiva e subjetiva. No primeiro caso, cuida-se de
determinados conteúdos que a norma de direito fundamental agrega ao ordenamento jurídico
estatal, sem depender de sua titularidade em concreto por qualquer indivíduo ou grupo em uma
relação social e jurídica específica; no segundo caso, trata-se de identificar quais os direitos e deveres, prestações e encargos, que determinado indivíduo ou grupo experimentam subjetivamente em relações intersubjetivas concretas. A relevância dessa dupla dimensão é muito grande.
Desse modo, o direito fundamental à saúde, protegido de modo objetivo, implica a existência de deveres dos Poderes Públicos na organização e no desenho institucional das políticas
públicas de saúde não só em relação às atribuições dos entes federados relativas à participação
de cada um no SUS, mas também aos deveres e à responsabilidade da iniciativa privada quando atuante na área da saúde. A dimensão objetiva também implica, por exemplo, a proibição
de legislação que venha a excluir determinada dimensão do conceito constitucional de saúde
das políticas públicas (por exemplo, uma opção exclusiva pela medicina curativa estritamente
farmacêutica em detrimento de medidas preventivas mais amplas). Atinge, também, a correta
compreensão de princípios constitucionais informadores das políticas públicas, como a integralidade, a universalidade e a não-discriminação. (Rios, 2008).
Já a dimensão subjetiva, relativa aos direitos e deveres dos titulares à saúde, sejam eles indivíduos ou agrupamentos, tem incidência cotidiana e decisiva na vida de inúmeros cidadãos
que se utilizam dos serviços de saúde, especialmente públicos. No que diz respeito ao objeto da
segunda parte deste estudo – acesso a medicamentos por via judicial – trata-se da dimensão que
fundamenta tais demandas, com fortes consequências para a execução das políticas públicas.
Em face de tal dimensão, de modo especial e de forma concreta, é que o trabalho ordinário
dos juízes e tribunais deve definir os requisitos pertinentes ao gozo desses direitos, bem como
realizar os juízos de ponderação entre os vários princípios jurídicos envolvidos. Ainda quanto
à dimensão subjetiva, é necessário distinguir a titularidade individual ou coletiva desta espécie
de tutela judicial, tendo em vista as consequências de cada hipótese no momento processual
(se em juízo inicial, liminar, ou somente ao final do processo, com trânsito em julgado) em que
requerido o fornecimento de medicação.

Titularidade do direito à saúde e modalidades de proteção judicial
A estrutura normativa do direito à saúde, informada por suas dimensões objetiva e subjetiva,
requer atenção especial para a legitimidade ativa em defesa e visando à promoção das prestações pertinentes a esse direito fundamental social, seja na busca de seus efeitos originários, seja
na reclamação pelos direitos derivados.
Sendo assim, pode-se traçar o seguinte quadro, objetivando conjugar as dimensões do direito
(objetiva e subjetiva), suas eficácias (originária e derivada) e a sua titularidade (individual e coletiva):
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1. o direito à saúde possui as dimensões objetiva e subjetiva, tendo titularidade individual e
transindividual;
2. em sua dimensão objetiva, pode ser objeto de proteção judicial pelos instrumentos de
controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e os
Tribunais de Justiça dos Estados, sendo a legitimação processual ativa definida na Constituição, objetivando a defesa do direito constitucional à saúde em si mesmo;
3. em sua dimensão subjetiva, o direito à saúde é direito individual, denominado pelos juristas como ‘direito subjetivo público’, isto é, direito de alguém exigir certa prestação estatal
e direito transindividual, em suas duas subespécies: direito coletivo e direito difuso;
3.1. há direito coletivo quando certo grupo, com determinação relativa, decorrente da participação em uma relação jurídica-base, pode obter proteção para toda classe representada,
não podendo haver satisfação ou prejuízo senão de forma que afete a todos membros
desta determinada classe há direito difuso quando, pela indeterminação de seus titulares,
cuja ligação decorre somente de mera circunstância de fato, pode obter proteção para
todo o grupo. (exemplo: moradores de uma mesma região, diante de determinada epidemia, a exigir medidas preventivas e sanitárias).
Esse panorama reafirma a dupla condição do direito à saúde como direito individual e direito
coletivo, sendo passível de proteção judicial sempre que lesões afetarem tanto a esfera subjetiva
do titular do direito enquanto indivíduo, quanto violarem a esfera metaindividual dos direitos
coletivos ou difusos à saúde. Essa constatação tem especial relevância em face de demandas,
objetivando o direito ao fornecimento de medicamentos pelo SUS.
Com efeito, admitindo-se a eficácia direta e imediata do direito constitucional à saúde, bem
como a possibilidade de prestações originárias desse direito, não há como rejeitar, em tese,
hipótese onde o indivíduo, titular do direito fundamental social, atendidas certas condições e
realizada a ponderação dos princípios e bens constitucionais envolvidos, tenha direito subjetivo
definitivo à prestação fática de determinado medicamento. Sustentação contrária importa em
negativa à força normativa da Constituição, especialmente valorizada quando se trata de direito
fundamental, ao que se acresce a garantia constitucional da inafastabilidade da apreciação judicial de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV).
Assentadas essas premissas, pode-se avançar na análise do fornecimento de medicamentos
pelo SUS em virtude de demandas judiciais como hipótese emblemática dos desafios que a
efetividade do direito à saúde coloca aos operadores jurídicos na perspectiva da força normativa
da Constituição.

Demandas judiciais e fornecimento de medicamentos
O fornecimento de medicamentos pelo SUS por força de decisões judiciais é hipótese privilegiada para a análise da eficácia direta do direito fundamental à saúde. De fato, experimenta-se,
nos últimos anos, crescente ajuizamento de medidas judiciais requerendo tal espécie de prestação, tanto em ações individuais quanto em ações coletivas.
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Com efeito, trata-se de litígios onde são disputados os principais argumentos favoráveis e
contrários à eficácia originária do direito à saúde. Saliento que esta análise centra-se nos pleitos
de fornecimento de medicação não prevista na legislação ou na organização administrativa vigentes. Outras demandas, nas quais se reclama a correta execução das políticas já desenhadas
pela legislação e regulamentadas pela Administração, não ensejam o exame da eficácia direta e
imediata do direito à saúde, no seu conteúdo originário.
Além disso, essas demandas geram intenso debate doutrinário e jurisprudencial, dado seu
impacto decisivo não só na saúde e, muitas vezes, no próprio direito à vida, dos demandantes,
como também nas responsabilidades e encargos dos gestores do SUS. É inegável, portanto, a
importância do tema, especialmente num contexto onde, não raro, as posições jurídicas favoráveis e contrárias revelam uma polarização excessiva: para alguns, toda e qualquer pretensão relativa à prestação fática de saúde parece estar contida no direito à saúde previsto na
Constituição, enquanto outros acabam por esvaziar a força normativa do direito fundamental,
restringindo-o tão somente àquilo que a legislação e a regulamentação infraconstitucionais
dispõem. (Barroso, 2008).
Daí a urgência e a relevância da busca por critérios jurídicos e considerações fáticas que
orientem a atividade judicial em face dessas demandas cujas diretrizes também são fundamentais para a atividade legislativa e administrativa, que têm o compromisso de concretizar o direito constitucional.

O direito à saúde e a concordância prática entre direitos fundamentais e bens
constitucionais
A força normativa da Constituição exige que se compreendam os direitos fundamentais deles se extraindo os maiores efeitos possíveis e evitando interpretações que impliquem restrição
desnecessária a outros princípios constitucionais ou ofensa a direitos fundamentais de outros
indivíduos e grupos.
Nessa dinâmica, os direitos subjetivos definitivos a determinada prestação fática resultam
da ponderação de diversos direitos fundamentais que, em abstrato, vão ao encontro do bem
da vida pleiteado (que, em princípio, alcançaria todas as prestações relacionadas ao seu objeto)
com outros direitos e princípios contrapostos. Esses direitos definitivos decorrem da concordância prática entre todos esses princípios e bens constitucionais, a ser perseguida por meio da
proporcionalidade.4
Sendo assim, cumpre concretizar o direito ao fornecimento de medicamentos a partir de
uma compreensão da Constituição e dos direitos fundamentais que tenha seu ponto de partida
nos direitos à vida, à saúde, ao respeito à dignidade humana e à liberdade fática, opondo-lhes,
quando for o caso e necessária somente, as restrições trazidas por outros direitos e bens constitucionais. Esse procedimento, no âmbito da contemporânea teoria dos direitos fundamentais,
pode ser denominado método hermenêutico constitucional contextual, para utilizar a expressão
4

Para a compreensão da proporcionalidade no âmbito dos direitos fundamentais sociais, ver Paulo Gilberto Cogo Leivas, Teoria dos Direitos Fundamentais

Sociais, 2006.
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de Juan Carlos Gavara de Cara, pois parte da própria Constituição, da conexão e da inter-relação
entre as diversas normas de direitos fundamentais. Em suas palavras:
La formación de una interpretación sistemática de los derechos fundamentales no pude dar lugar
a la formación de un sistema que sea axiométrico o lógico deductivo, sine que debe ser el resultado
del análisis de las disposiciones de los derechos fundamentales, sus contenidos y las conexiones con
otras normas constitucionales. (Gavara de Cara, 1994, p. 116).
Sem a pretensão de um rol exaustivo, para os fins deste estudo destacam-se, de um lado, o
direito à vida, à saúde, ao respeito da dignidade humana e à liberdade fática, em contraposição
à competência orçamentária do legislador, ao princípio democrático, à reserva do possível e à
eficiência da atividade administrativa.
Na concretização dessas normas, informada pelos princípios da universalidade e integralidade que informam o SUS, é preciso atentar para que:
•

eventual provimento judicial concessivo de medicamento acabe, involuntariamente, prejudicando a saúde do cidadão cujo direito se quer proteger, em contrariedade completa
com o princípio bioético da beneficência, cujo conteúdo informa o direito à saúde;

•

eventual concessão não cause danos e prejuízos relevantes para o funcionamento do
serviço público de saúde, o que pode vir em detrimento do direito à saúde de outros
cidadãos;

•

não haja prevalência desproporcional do direito à saúde de um indivíduo sobre os princípios constitucionais da competência orçamentária do legislador e das atribuições administrativas do Poder Executivo, em contrariedade ao princípio da concordância prática
na concorrência de direitos fundamentais;

•

seja possível a universalização do conteúdo do provimento judicial eventualmente concessivo da medicação pleiteada, em atenção ao princípio constitucional da universalidade, que informa o direito à saúde na Constituição;

•

o impacto financeiro da prestação requerida não seja de tal monta que implique em ônus
inviável de atendimento, dada a programação e execução financeiras do ente demandado.

A primeira situação pode ocorrer quando a prescrição medicamentosa, mesmo bem intencionada por parte do médico, adotar medicação cujo efeito, igual ou mais benéfico à saúde, for
alcançado mediante medicamento já fornecido pelo SUS ou, ainda que não fornecido, nos casos
de necessidade grave por parte do cidadão, seja de aquisição menos dispendiosa por parte do
Poder Público.
A segunda preocupação diz respeito diretamente à concretização dos direitos fundamentais
concorrentes, uma vez que eventual concessão judicial pode implicar dificuldades e obstáculos
relevantes para a regularidade administrativa na prestação da política pública, o que pode causar
prejuízo ao direito de saúde de outros indivíduos e grupos. Todavia, há de se salientar que deci-
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sões judiciais podem reforçar o desenvolvimento adequado da política, especialmente quando
entraves e dificuldades paralisam a ação administrativa5.
A terceira consideração, por sua vez, já foi salientada acima, ao analisar-se a ponderação
indicada pela doutrina e pela jurisprudência da intensidade das consequências de determinado
provimento judicial que garante direito originário à saúde diante da competência orçamentária
do Parlamento e das diretrizes administrativas no desenvolvimento da política pública e que
contam, inclusive, com a participação da sociedade civil, por intermédio dos Conselhos de Saúde existentes nos diversos níveis da Federação.
Já a possibilidade de extensão aos eventuais beneficiários de idêntica prestação de saúde,
pertinente ao princípio constitucional da universalidade, deve ser entendida a partir de evidências e estimativas fáticas indicadoras do quantitativo de indivíduos potencialmente necessitados da prestação requerida.
A quinta ponderação se relaciona à ‘reserva do possível’, a apontar para a limitação dos recursos econômicos disponíveis na realidade para o atendimento da prestação fática requerida.
Como acima referido, inclusive pela doutrina e pela jurisprudência constitucional, as demandas
concretas enfrentarão obstáculo intransponível na reserva do possível quando o montante de
recursos vinculados ao pedido for capaz de provocar grave crise financeira, gerando consequências para outros direitos fundamentais importantes. (Velloso, 2008).
Não há dúvidas quanto à seriedade e à realidade da reserva do possível como fato que impeça,
eventualmente, o reconhecimento de direitos definitivos ao fornecimento de medicação. Todavia,
o que não parece razoável é admiti-la sem a demonstração, por parte da Administração, não só da
expressão absoluta e relativa dos recursos implicados, como também da correta e eficiente administração dos recursos disponíveis (não faz sentido, por exemplo, alegar impossibilidade de meios
financeiros quando o orçamento respectivo não é sequer executado em sua integralidade).
Esses aspectos, objetivando a necessária ponderação dos direitos fundamentais e dos bens
jurídicos constitucionais pertinentes ao direito à saúde, precisam de demonstração fática e jurídica, a ser distribuída entre as partes conforme as regras de distribuição do ônus da prova,
compreendidas em sua dinâmica contemporânea.
A propósito do ônus probatório, é preciso lembrar sempre que a atenção à saúde é um dever
cuja responsabilidade também é da Administração que, de ordinário, possui elementos e meios
para informar ao Juízo os benefícios e consequências do eventual deferimento judicial de determinada medicação, não só em relação ao requerente, como à política pública como um todo.
Nesse contexto, pode-se invocar a aplicação da visão solidarista do ônus da prova ou da teoria
dinâmica dos ônus probatórios. Uma exposição destas teorias é fornecida por Márcia Pereira
Azário (2006).
A consideração desses elementos é imperiosa para que se leve a sério a força normativa da
Constituição em hipóteses tão desafiadoras quanto dramáticas como essas, nas quais estão em
5

O desenvolvimento da política de medicamentos para a epidemia de AIDS é emblemático nesse sentido, como demonstra Mário Scheffer: Brasil, Ministério

da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e AIDS. O Remédio via Justiça Um estudo sobre o acesso a novos medicamentos e
exames em SIDA/SIDA no Brasil por meio de ações judiciais. Série Legislação n. 3, Brasília, DF, 2005.
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jogo direitos básicos, como a vida e a saúde.6 Enfraquecer a proteção judicial aos titulares desses direitos em virtude da legítima e necessária preocupação com os outros princípios e bens
contrapostos ao invés de fortalecer as políticas públicas e o direito à saúde, a todos consagrado,
pode conduzi-los ao descrédito.
É tão urgente evitar que a desconsideração de dimensões coletivas milite em desfavor do
direito à saúde7 quanto adotar uma compreensão que rejeite a força normativa desse direito
fundamental quando individualmente titularizado. A pesquisa de Silvia Badim Marques e Sueli
Gandolfi Dallari (2008) chama a atenção para as repercussões do deferimento de assistência
farmacêutica em litígios individuais para a política de saúde como um todo, num contexto onde
a consideração da política pública como um todo foi inadequada.

Fornecimento de medicação por ordem judicial: diretrizes e procedimentos
A par dessa ponderação de direitos fundamentais e bens jurídicos constitucionais, um juízo
definitivo, nas demandas judiciais, que reinvidique direitos originários ao fornecimento de medicamentos, requer a análise de elementos fáticos relacionados à situação concreta. Adentrar-se
em sua consideração é matéria técnica que vai além do conhecimento jurídico, havendo, portanto, a necessidade de peritos.
Nessa atividade, recomendam-se certos cuidados, visando à mais fiel instrução das ações
estudadas. Nesse esforço, são de considerar alguns procedimentos e diretrizes, dentre os quais
se enumera:
• a perícia deve considerar a existência de protocolos clínicos e terapêuticos, no âmbito do
Ministério da Saúde, sobre a enfermidade em questão;
• o perito deve manifestar suas conclusões à luz da chamada “medicina das evidências”;
• tanto o perito como o subscritor da prescrição, que serve de base para o pedido, devem
prestar termo de ausência de conflito de interesses, deixando clara sua não-vinculação a
qualquer fabricante, fornecedor, entidade ou pessoa interessada no processo de produção e comercialização do medicamento avaliado;
• a observância das diretrizes nacionais e internacionais quanto ao uso racional de medicamentos;
• a utilização dos serviços de instituições públicas de ensino e pesquisa para esses fins
sempre que possível, tendo em vista seus compromissos institucionais com o atendimento estatal de saúde pública, tais como Hospitais Universitários;
• a possibilidade do fornecimento da medicação na sua apresentação genérica, na medida
em que a prestação pode ser satisfeita por meio da via já alcançada pela política pública
vigente ou, se a aquisição for possível, com menor ônus financeiro;
6

No sentido desta ponderação, com o reconhecimento da força normativa do direito fundamental à saúde, a possibilitar prestações originárias, ver também

Janaina Cassol Machado, “A concretização do direito à saúde sob o viés do fornecimento de medicamentos não inclusos na Relação Nacional de Medicamentos Especiais – RENAME”, 2008.
7

Ver Fabiola Sulpino Vieira e Paola Zucchi, “Distorções causadas pelas ações judiciais à política de medicamentos no Brasil”, 2007; ver também Ana Márcia

Messeder, Cláudia Garcia Serpa Osório-de-Castro e Vera Lúcia Luiza, “Mandados judiciais como ferramenta para garantia do acesso a medicamentos no setor
público: a experiência do Estado do Rio de Janeiro, Brasil”, 2005.
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•

a aprovação da medicação pelo órgão de vigilância sanitária nacional competente, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Modalidades de atuação judicial e tutela de urgência
No exame das demandas concretas de fornecimento de medicamentos, no âmbito do SUS,
é preciso atentar para o momento processual e a natureza da proteção judicial requerida, vale
dizer, se é hipótese de antecipação de tutela ou de provimento judicial definitivo e se a proteção
judicial dirige-se à situação de determinado indivíduo ou é caso de demanda judicial coletiva.
Desse modo, quando se tratar de juízo provisório e inicial a ser proferido em antecipação
de tutela, há de se ponderar os requisitos da verossimilhança do direito invocado e da urgência.
Nessa hipótese, inexiste cognição exauriente, sendo suficiente prova razoável e demonstração
da urgência quanto à prestação jurisdicional. Em se tratando de prestações de saúde, na maioria
das vezes, o requisito da urgência se faz presente, sem suscitar maior controvérsia, dada a gravidade do estado de saúde de que costumam padecer os requerentes.
Quanto à verossimilhança do direito, a ponderação dos princípios e a consideração das circunstâncias fáticas, acima indicadas, mostram-se mais desafiadoras. Cuidando-se daquilo que
requer conhecimentos científicos abrangentes, cuja apreciação não compete aos leigos, o ideal é
a cognição exauriente e alongada, que permitiria juízos mais seguros e referendados por perícias
conclusivas, detalhadas e fundamentadas.
Todavia, em muitos casos, não é possível aguardar o tempo necessário para a produção
desses elementos, aferíveis apenas após longa tramitação, cuja duração mostra-se incompatível
com a urgência imprimida pelo estado de saúde e experimentado pelas partes requerentes. Sendo assim, podem ser suficientes para a antecipação da tutela judicial, antes mesmo de perícia
exaustiva, manifestações médicas e informações que demonstrem a propriedade do tratamento
demandado, a inexistência de alternativa no âmbito dos recursos disponibilizados no sistema
público de saúde e a aprovação do medicamento ou tratamento pela Anvisa.
A urgência da medida, pressuposto para a concessão do provimento liminar, somente se
apresentará quando a proteção judicial destinar-se a determinado indivíduo, cujo estado de saúde, em concreto, reclama o fornecimento imediato da medicação pleiteada. Na tutela judicial
coletiva, na qual o Ministério Público ou outras entidades legitimadas requerem o fornecimento
de medicação para todos aqueles que necessitarem, o litígio se desenha de modo genérico sem,
portanto, agregar elementos capazes de demonstrar urgência em concreto.

Conclusões
A concretização do direito à saúde retrata um caso emblemático da luta pela realização dos
direitos fundamentais. Ela necessita da cooperação de vários agentes e instituições que atuam
desde o desenvolvimento legislativo dos princípios constitucionais informadores da política pública de saúde até sua mais perfeita execução.
A demandas por direitos originários ao fornecimento de medicamentos exigem, de modo
ímpar, equilíbrio e amplitude de perspectivas da parte dos juristas e dos operadores do direito,
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dadas as dimensões, titularidade e concorrência de princípios e bens constitucionais envolvidos.
O que essa tarefa exige de todos é o compromisso com a força normativa da Constituição,
mormente diante de direitos fundamentais sociais tão questionados quanto indispensáveis na
realidade. Considerar tudo isso é indispensável para que os direitos fundamentais sejam levados
a sério em circunstâncias tão desafiadoras quanto dramáticas, na qual estão em jogo a vida, a
saúde e a dignidade humanas.
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PARTE 2
CONFLITOS E CONTRADIÇÕES NA INSTITUCIONALIZAÇÃO
DA SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL

Capítulo 6

Modernizar sem excluir
Marcio Pochmann

O

inegável comportamento do mercado de trabalho menos desfavorável à mão-de-obra na
atualidade encontra-se diretamente relacionado ao melhor desempenho da economia bra-

sileira. Longe do ideal, contudo, percebe-se ainda o predomínio de longas jornadas de trabalho,
salários baixos e desiguais e forte insegurança e desproteção na maioria das ocupações existentes. Ainda há o desemprego que supera a taxa de 8% do total da força nacional de trabalho.
Mas, o avanço do ambiente mais adequado e contínuo nos investimentos (públicos e privados) no Brasil permitirá à economia registrar um conjunto de indicadores de desempenho
do mercado de trabalho comparável ao verificado ao longo da década de 1970, nos últimos
anos do período de ouro vivido pelo capitalismo nacional. Dessa forma, o país interromperá
a fase de quase três décadas de piora considerável e generalizada no padrão de vida daqueles
que possuem somente a sua força de trabalho para sobreviver, conforme apresentado brevemente a seguir.
Para isso, o presente estudo precisou se apoiar na sistematização de uma série de dados
oficiais gerados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como censos demográficos, pesquisa nacional por amostras de domicílios, contas nacionais, índices de preços, entre
outros. Em síntese, a apresentação dos dados agrega elementos mais substantivos à interpretação sobre a relação da macroeconomia com o mercado de trabalho desde o final do ‘milagre
econômico’ durante o regime militar até o primeiro mandato do governo Lula.
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Além disso, destaca-se também o breve registro sobre o atual padrão de contratação laboral
brasileiro, incapaz de permitir a convergência dos requisitos de segurança no emprego e da formação no local de trabalho com a elevação da produtividade. Sua revisão, portanto, constitui-se
numa tarefa principal de modernização das relações de trabalho combinado ao ambiente de
fortalecimento das condições macroeconômicas no Brasil. Do contrário, a sociedade perde, mais
uma vez, a oportunidade de fazer convergir o crescimento econômico com o pleno emprego e
a distribuição mais desigual da renda e riqueza.

Condições gerais da macroeconomia do emprego
Com expansão média de 8,8% ao ano, a década de 1970 conferiu o último fôlego do ciclo de
meio século de contínua expansão rápida e sustentada da economia nacional, verificado desde o
início dos anos 1930. A partir de 1980, verificou-se a sequência do baixo dinamismo econômico
(2,4% ao ano) acompanhada de significativa oscilação nas atividades produtivas1.
Em consequência, o funcionamento do mercado de trabalho produziu amplo resultado desfavorável ao conjunto da mão-de-obra Assim, o último quartel de século que se iniciou com
a crise da dívida externa (1981 a 1983) caracteriza-se como um dos mais longos e regressivos
social e economicamente após a abolição da escravidão (1888), com semiestagnação do produto
por habitante e queda na taxa dos investimentos.
De um lado, prevaleceu a contínua perda de participação relativa do rendimento do trabalho
na renda nacional. Do outro assistiu-se ao avanço, tanto das ocupações precárias demarcadas
pela desproteção social e trabalhista como do desemprego aberto em escala jamais observada
no país (Gráfico 1).
Quando se analisa o período de 30 anos (1976 a 2006), percebe-se, por exemplo, que o
Produto Interno Bruto (PIB) cresceu com uma taxa média anual de somente 2,8%, sendo de
2,9% como média anual na década de 1980, de 1,8% na década de 1990 e de 3,1% no período entre 2000 e 2006. A perda de dinâmica da economia nacional deveu-se muito mais ao
esvaziamento dos investimentos produtivos no mesmo período de tempo (crescimento médio anual de 1,6%) do que o baixo comportamento do consumo interno (crescimento médio
anual de 2,6%).
Em síntese, o investimento registrado em 2006 foi 30,4% inferior à trajetória do PIB desde
1976. Em comparação ao PIB de 2006, percebe-se que o consumo das famílias foi 8,2% menor,
o que indica o quanto os agregados externos passaram a ter importância maior na composição
do produto brasileiro (Gráfico 2).
Na realidade, parte importante do desempenho do produto nacional passou a estar associada
à economia internacional. Entre 1976 e 2006, as exportações cresceram ao ritmo médio anual
de 7,9% e as importações subiram 4,7% ao ano. Enquanto as vendas do Brasil para o exterior
aumentaram 4,2 vezes mais rapidamente que o PIB, as compras realizadas por residentes no
exterior cresceram 1,7 vezes acima da evolução do próprio PIB.
1

Para maiores detalhes sobre as razões do fim do ciclo de ouro do capitalismo brasileiro, ver Mello, J.C.; Belluzzo, L. Reflexões sobre a crise atual. In: Coutinho,

R.; Belluzzo, L. (Org.). Desenvolvimento capitalista no Brasil. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1983.
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Gráfico 1 - Brasil: evolução da participação do rendimento do trabalho na renda nacional
em anos selecionados (em %)
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Fonte: IBGE. Contas Nacionais (elaboração própria).

Com o ajuste exportador procedido no início da década de 1980 e a abertura comercial e
internacionalização da economia nacional verificada nos anos de 1990, ganhou maior importância a inserção do Brasil no exterior. Essa novidade em relação à economia nacional trouxe
implicações também para a composição setorial do PIB (Gráfico 3).
Frente à discrepância no desempenho dos componentes (internos e externos) da demanda
agregada nacional nos últimos 30 anos, a estrutura da produção sofreu alterações significativas.
A principal ocorreu nos setores agropecuários e industriais com a perda relativa de importância
em relação ao setor de serviços (Gráfico 4).
Na composição geral do PIB, o setor agropecuário respondeu, em 2006, a somente 53% do
equivalente em 1976 (de 10,9 para 5,1%), assim como o setor industrial foi somente 77,4% do
que era no mesmo período de tempo (de 39,9 para 30,9%). Somente o setor terciário (serviços)
cresceu sua participação relativa em 30% (de 49,2 para 64%) entre 1976 e 2006.

Comportamento do mercado de trabalho
Diante de tão intensa alteração na estrutura produtiva, além do baixo dinamismo da produção e da forte oscilação no nível de atividade econômica, o mercado de trabalho apresentou, em
sequência, uma situação inédita. Em 30 anos de desempenho singular da economia nacional,
o mercado de trabalho registrou expressiva geração de excedente de força de trabalho, quase
cinco vezes maior em 2006 do que em 1976 (Gráfico 5).
Isso ocorreu fundamentalmente porque a abertura de novas vagas ficou aquém do ingresso de mão-de-obra no interior do mercado de trabalho. Para a entrada média anual de quase
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Gráfico 2 - Brasil: evolução do índice do Produto Interno Bruto (PIB), do consumo e
dos investimentos (1976 = 100)
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Fonte: IBGE. Contas Nacionais (elaboração própria)

Gráfico 3 - Brasil: evolução do índice de exportação e de importação (1976 = 100)
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2 milhões de novos trabalhadores, a economia gerou aproximadamente 1,7 milhão de novas
vagas em média, a cada ano. Em síntese, a cada grupo de cem pessoas ativas que ingressaram
no mercado de trabalho, 85 trabalhadores encontraram algum tipo de ocupação, enquanto 15
permaneceram desempregados.
Além de o desemprego estar em alta, percebe-se também o comportamento desfavorável do
rendimento do trabalhador. Especialmente em relação à evolução do PIB que cresceu 2,8% ao
ano, e o rendimento médio real do ocupado aumentou somente 1,1% ao ano em média, entre
1976 e 2006, apontando o desvio da renda para os proprietários.
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Gráfico 4 - Brasil: evolução da composição do PIB (total = 100%)
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Gráfico 5 - Brasil: evolução do índice da ocupação e do desemprego (1976 = 100)
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Fonte: IBGE. PNAD’s ajustadas

Em três décadas, o rendimento médio real dos ocupados apresentou cinco movimentos
de expansão do seu poder aquisitivo (1980 a 1981; 1985 a 1986; 1989; 1993 a 1996 e 2005 a
2006) e quatro movimentos de queda (1976 a 1979, 1981 a 1984, 1987 a 1992 e 1997 a 2004).
O ano de maior poder aquisitivo do rendimento do trabalhador foi em 1986 (Plano Cruzado)
e o menor em 1979 (política salarial de arrocho do regime militar), como pode ser observado
no Gráfico 6.
Semelhante ao elevado desemprego e à contida evolução na remuneração média dos trabalhadores, foi observado um avanço da precarização dos postos de trabalho. A tendência de

104

Modernizar sem excluir

Gráfico 6 - Brasil: evolução do índice do rendimento médio real dos ocupados (2006 = 100)
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Fonte: IBGE. PNAD’s ajustadas.

contenção à expansão das vagas sem proteção da legislação social e trabalhista que vinha se
verificando até o final da década de 1970 foi interrompida com a crise da dívida externa logo no
início dos anos 1980.
Foi somente na segunda metade da década de 1980 que os postos de trabalho protegidos voltaram a superar, brevemente, as ocupações sem nenhuma proteção social e trabalhista. A partir
da década de 1990, por sua vez, ganhou dimensão a geração dos postos de trabalho precários,
sem proteção social e trabalhista, que ainda permanecem superando o total das vagas protegidas
existentes no interior do mercado de trabalho no ano de 2006.
Após o ajuste no interior do mercado de trabalho transcorrido durante o governo de Collor,
o qual comprimiu drasticamente o emprego de boa qualidade no país, a distância que separa o
conjunto das ocupações desprotegidas do segmento de trabalhadores cobertos pela legislação
social e trabalhista passou gradualmente a ser reduzida. Mas somente a partir de 2000, com a
mudança no regime cambial, que a geração de ocupações protegidas passou a ocorrer em maior
ritmo do que os postos de trabalho desprotegidos. No ano de 2006, por exemplo, a maior parte
das ocupações (51,2%) no Brasil ainda não possui qualquer tipo de proteção social e trabalhista,
enquanto que em 1999 eram 56,5% do conjunto dos ocupados (Gráfico 7).
Em síntese, é possível perceber que durante os últimos 30 anos (1976 a 2006), o funcionamento do mercado de trabalho não se apresentou, em geral, favorável ao conjunto dos brasileiros. Em consonância com a grave situação da economia nacional, caracterizada pelo baixo
dinamismo e elevada oscilação nas atividades produtivas, os trabalhadores tiveram de conviver
com o significativo desemprego aberto e a ampliação dos postos de trabalho precários.
Não obstante as condições gerais de degradação do trabalho humano no Brasil, percebe-se
que o melhor desempenho macroeconômico observado desde 2005, se continuado nos anos
de 2008 até 2010, contribuirá com resultados mais satisfatórios para o mercado de trabalho.
Mantida a expansão anual do PIB em 5%, acompanhada de investimentos e da permanência do
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saldo comercial positivo, o Brasil poderá apresentar novamente a maior parcela das ocupações
protegidas, bem como a taxa de desemprego próxima a da década de 1970 (Gráfico 8).
Nesse sentido, é possível compreender como a evolução da massa de rendimento (ocupados
mais rendimento), que alcançou parâmetros importantes em 2006, poderá interromper a tendência de meio século de queda na participação do rendimento do trabalho na renda nacional.

Gráfico 7 - Brasil: evolução da composição dos trabalhadores ocupados segundo grau
de proteção(*) e de desproteção(**) (total = 100%)
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Fonte: IBGE. PNAD’s ajustadas.

Gráfico 8 - Brasil: índice da massa de rendimento real, médio real e da ocupação
(1976 = 100)
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É possível que tudo isso ocorra até o final da década de 2000, caso a trajetória de expansão econômica atual não seja, mais uma vez, contida, conforme se verificou em outras oportunidades
equivalentes ao longo das últimas três décadas.

Padrão flexível de contratação laboral e desigualdade salarial
No ano de 2006, o Brasil teve 8,1 milhões de trabalhadores com carteira assinada demitidos
sem justa causa no setor privado. Considerando-se somente esse contingente, foi identificado
que a taxa nacional de rotatividade anual aproximou-se de um terço de todos os ocupados no
mercado de trabalho formal.
Diante dos requisitos econômicos envolvidos no processo de rompimento do contrato individual de trabalho, a soma comprometida ao ano equivaleu a 13,3 bilhões de reais. Apesar do
valor nominal expressivo, essa quantia representou apenas 2,1% da massa de rendimento do
total dos trabalhadores contratados em regime formal e somente cerca de 1% do total do custo
do trabalho do empregador.
Além do reduzido impacto na estrutura de custos das empresas, prevalece uma enorme flexibilidade quantitativa dos trabalhadores, o que torna distante os esforços de elevação da escolaridade
e da qualificação dos empregados. Com a reduzida temporalidade contratual, percebe-se como a
opção brasileira voltada à gestão da força de trabalho encontra-se ainda distante das novas exigências mundiais de competitividade. Isso ocorre pelo fato de um dos principais pilares estruturantes
da reorganização do trabalho na nova economia do conhecimento encontrar-se diretamente associado ao abandono do modelo taylorista de supervisão direta das atividades laborais.
Cada vez mais, a autonomia relativa do trabalhador e equipes de empregados voltadas à
resolução de problemas e melhora da qualidade dos sistemas de produção e distribuição ganha
importância. O crescente envolvimento da mão-de-obra no processo produtivo permite ampliar
consideravelmente o ganho de produtividade.
A partir de sua maior participação, o trabalhador passa a fazer mais, melhor, com maior
velocidade e menos custo, desestimulando a adoção de medidas espúrias de atendimento empresarial ao imperativo da competitividade. De um lado, a crença de que o crescimento no lucro
do empregador significaria ao trabalhador maior tempo de emprego e remuneração ampliada
desestimula a desconfiança que tradicionalmente separa o empregado do empregador.
Da mesma forma, o acolhimento das contribuições da mão-de-obra pelo patrão implica efetividade e eficácia crescentes nas funções exercidas (queda na porosidade do tempo de trabalho
e no desperdício de material e aumento na durabilidade do equipamento utilizado e na aplicação dos insumos), com inegável redução dos custos de produção e maior produtividade. De
outro lado, a formação laboral reconhecida pelo patronato por intermédio da maior longevidade
no emprego na mesma empresa permitiu ao trabalhador converter em investimento o custo da
qualificação contínua. Com isso, a inovação no processo produtivo deixou de ser matéria exclusivamente empresarial para se transformar em assunto de interesse dos próprios trabalhadores.
Nesse sentido, as exigências de flexibilidade no interior do moderno sistema de produção expressam intensa transição funcional por parte dos trabalhadores, cuja formação contínua se traduz

107

Seguridade Social, Cidadania e Saúde

em mais inovação e, por consequência, produtividade superior. Confirma-se a perspectiva dos países que procuram sustentar o crescimento econômico pela via do trabalho com alta produtividade,
sobretudo nas atividades de maior valor agregado e intensivo conteúdo tecnológico.
Mesmo não se configurando num todo homogêneo, percebe-se que a opção dos países da
Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta para a convergência da antiguidade do trabalhador no estabelecimento com produtividade e remuneração
positivas. Isso porque se conforma o imperativo da competitividade na forma da flexibilidade
funcional de seus trabalhadores.
Ao invés da flexibilidade funcional, prepondera no Brasil fundamentalmente a flexibilidade
quantitativa dos trabalhadores. Em outras palavras, o abusivo uso da rotatividade como mecanismo de intensificação primitiva do trabalho sem ganhos consistentes e sustentáveis de produtividade. Assim, o imperativo da competitividade somente termina sendo perseguido com
prejuízos ao trabalhador, com soma zero para o país. O empresário se ilude com o ganho no
curto prazo, embora possa estar inviabilizando o médio e o longo prazo.
O Brasil não se viabiliza nesse começo de século enquanto nação sustentada no padrão de
emprego asiático, o que impede de ser uma China com mais população no continente americano. A enorme rotatividade da mão-de-obra praticada somente se mostrou atrativa durante o ciclo do fordismo tardiamente adotado no país, cuja produção interna se viabilizou com perda de
participação do trabalho na renda nacional por meio da economia fechada e subdesenvolvida.
O avanço da flexibilidade quantitativa ocorreu desacompanhado da flexibilidade qualitativa
no processo de contratação laboral. Entre 1980 e 2005, o Brasil ceifou 1/5 do poder aquisitivo do
trabalhador e a produtividade praticamente não se expandiu fortemente, o que termina revelando a clara opção pela manutenção do atraso nas relações de trabalho. Se a pessoa tiver menos
tempo de trabalho na empresa, terá menor salário, insuficiente formação profissional, contida
inovação técnica e produtividade estancada.
Se incluir, ainda, os postos de trabalho informais à enorme rotatividade praticada no Brasil,
é possível notar o quanto é primitivo o processo de seleção e contratação de trabalhadores pelas
empresas. Talvez por isso, o tempo de serviço na mesma empresa é curto, assim como a maior
produtividade e o avanço na formação contínua no próprio local de trabalho tendem a permanecer tão distantes da realidade geral do padrão de contratação (Gráfico 9). Por conta disso, o
Brasil se encontra entre os países de maior desigualdade salarial do mundo.
Atualmente, a distância que separa o menor do maior salário no país chega a atingir quase
duas mil vezes. Isso porque a mais baixa remuneração recebida pelo trabalhador no ano de 2006
foi de 70 reais mensais, enquanto o mais elevado salário identificado pela Pesquisa Nacional de
Amostras de Domicílio (PNAD) do IBGE foi de 120 mil reais mensais.
A desigualdade salarial no interior do mercado de trabalho pode ser ainda maior, se considerado tão somente o setor estruturado do mercado de trabalho, o qual é responsável por 7,7
milhões de trabalhadores. Por setor estruturado, compreendem-se aqueles postos de trabalho
ocupados por empregados formalmente contratados e que possuem maior grau de escolaridade, maior tempo de serviço e, têm entre 25 e 59 anos de idade. Caso fosse incluída também a
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Gráfico 9 - Modelo brasileiro de gestão do emprego formal entre 1980 e 2005
(em % a produtividade período na empresa e, em anos o tempo médio na empresa)
50
40

36,2

30
20
11,7
10
0
-10

0,2

-0,7

Produtividade
anual

Salário médio
anual

2,9
Média de anos
na empresa

Menos de um ano
na empresa

Dez anos e mais
na empresa

-20
Fonte: OIT. Eurostat, MTE.

remuneração praticada no setor informal, possivelmente a desigualdade de remuneração dos
trabalhadores alcançaria níveis ainda mais expressivos.
Se analisado o grau de desigualdade salarial entre o setor privado e a administração pública,
seria verificado que a maior desigualdade decorre das remunerações pagas pela iniciativa privada. Enquanto no setor público, a desigualdade salarial entre o menor e o maior salário alcança
quase 190 vezes, já no setor privado ela chega a ultrapassar 1.700 vezes.
Mesmo nove vezes menor, não parece haver justificativas para manter a enorme desigualdade salarial no interior da administração pública brasileira. No setor privado, a injustiça é indescritível. Como pode alguém ser tão mais importante que outro para justificar uma diferença de
remuneração de quase duas mil vezes?
Como se sabe, a justiça social constitui-se numa das principais características do desenvolvimento de uma nação. Com a desigualdade salarial verificada no Brasil é possível notar o quanto
o país precisa avançar. E isso parece ser mais necessário justamente nas regiões em que o nível
de desenvolvimento econômico encontra-se mais avançado, especialmente no setor privado. A
Região Sudeste, por exemplo, apresenta desigualdade entre o maior e menor salário equivalente
a quase 343 vezes, enquanto a Região Norte possui a menor desigualdade de remuneração (28,2
vezes). No caso da administração pública, a menor desigualdade salarial encontra-se na Região
Sul. Já a maior distância que separa o maior do menor salário no setor público localiza-se na
Região Centro Oeste (Gráfico 10).
Frente a isso, caberia uma reflexão mais aprofundada a respeito das causas de tamanha
desigualdade. Parte disso pode ser identificada na contida remuneração dos trabalhadores de
salário-base.
Em outras palavras, a desigualdade é elevada, não pelos salários altos, mas porque na base
da pirâmide as remunerações são extremamente reduzidas. Embora existam salários altos para
dirigentes de empresas e postos de maior responsabilidade na administração pública, sabe-se
que a maioria dos trabalhadores ocupados percebe mensalmente remunerações de fome.
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Gráfico 10 - Desigualdade salarial em 2006 no Brasil (número de vezes que separa a
maior da menor remuneração no setor estruturado do mercado de trabalho)
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Por conta disso, uma das principais medidas de contenção da desigualdade salarial diz respeito à elevação dos salários de base da pirâmide salarial. O salário mínimo, nesse sentido,
possui um papel de inegável contribuição para reduzir a desigualdade, pois não se trata de
comprimir os salários do topo da pirâmide, mas de elevar mais rapidamente o poder aquisitivo
dos trabalhadores de base.
Por outro lado, o país precisaria reinventar a atual estrutura de tributação. Além de alta, a
carga tributária se concentra justamente nas menores remunerações. De acordo com a Pesquisa
de Orçamento Familiar (POF) do IBGE, o trabalhador que recebe mensalmente até dois salários
mínimos tem uma carga tributária de até 48% de seu rendimento. Por força dos impostos indiretos, que se encontram incluídos nos preços de bens e serviços básicos, quem recebe dois salários mínimos mensais, deixa quase um salário mínimo com a Receita Federal. Já o trabalhador
com remuneração superior a 30 salários mínimos mensais, transfere para os impostos somente
26% de sua renda.
Em síntese, quem ganha mais paga menos impostos. Ao contrário de quem recebe menos,
cuja carga tributária é quase o dobro dos salários maiores. Frente a isso, parece não haver outra
solução para o caso da vergonhosa desigualdade salarial no Brasil que não seja a completa inversão da carga tributária. Com a progressividade na tributação (quem ganha mais paga mais
impostos e vice-versa), a desigualdade salarial seria bem menor que a atual.

Repensando a garantia do emprego
A fase de reformas inaugurada na década de 1990 prometia a generalizada modernização do
país que, frente ao histórico de enorme exclusão social já acumulada, gerou a crença de redução
sensível das terríveis desigualdades de oportunidades. Depois de uma década da realização das
reformas de corte neoliberal, são colhidos os frutos que apontam para o aumento das injustiças
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no país. Um exemplo disso pode ser observado pelas indicações de agravamento da exclusão de
pessoas no acesso à proteção social.
Pode-se recordar, por exemplo, que um dos pilares da reforma previdenciária efetuada na
segunda metade da década de 1990 foi o abandono do princípio de acesso à aposentadoria por
tempo de trabalho. Em conformidade com as novas regras estabelecidas, o trabalhador para se
habilitar ao recebimento da aposentadoria precisaria antes contribuir, em geral, por 35 anos (se
homem) ou 30 anos (se mulher). Para além desse novo requisito obrigatório de acesso ao benefício da aposentadoria, estabeleceu-se, ainda, a carência mínima de 180 contribuições (o que
corresponde a 15 anos, se as contribuições forem contínuas).
Desde a introdução do sistema de aposentadoria no Brasil, em 1923, sabe-se que o tempo
de trabalho pode equivaler ao tempo de contribuição quando há estabilidade no emprego, seja
pela manifestação do pleno emprego, seja pela existência de garantias legais estabelecidas no
ato de contratação laboral. Como a experiência do pleno emprego se mostrou praticamente
ausente no país, é possível perceber como ainda predomina o contingente atual de mais de 55%
da força de trabalho sem estar protegido pela legislação social e trabalhista. Somente nos três
décis mais ricos da distribuição da renda do trabalho há, por exemplo, 70% das famílias com
membros contribuintes da previdência, enquanto nos três décis mais pobres não chegam a 30%
das famílias.
Entre os ocupados que conseguem contribuir para a previdência social, prevalece no setor
privado o grave fenômeno da rotatividade no trabalho que torna muito difícil ao empregado
cumprir o ano todo com 12 prestações mensais ao sistema de aposentadoria. Isso não apenas
compromete o atendimento dos requisitos mínimos para o acesso à inatividade remunerada,
como torna mais vulnerável o financiamento da própria previdência social. Como se sabe, a
substituição do regime da estabilidade no emprego pela garantia do acesso ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ocorrida em 1966 fez com que o empregado e o empregador
passassem a dispor de enorme flexibilidade na determinação da duração do tempo de trabalho.
Resumindo, percebe-se que ocorreu o inegável aumento da desconfiança tanto do empregador em relação ao empregado, que o demite sem causa quando lhe convier; como o empregado,
que se desfaz do contrato de trabalho diante da alternativa ocupacional de melhor condição. De
um lado, os investimentos em qualificação terminam sendo contidos, uma vez que a empresa
teme fortalecer a formação de seu empregado sob pena de terminar o perdendo para outra firma, muitas vezes concorrente, bem como o próprio trabalhador desconfia de que a maior qualificação profissional possa limitar o raio de procura por outras formas de trabalho impostas pela
recorrente rotatividade no emprego. E o registro anual de mais de oito demissões nos empregos
formais no setor privado, que implica na absurda taxa de rotatividade acima de 1/3 dos postos
de trabalho (quase duas vezes maior que a dos Estados Unidos) e em dois milhões de processos
trabalhistas no sistema judiciário (17% do total das demissões anuais).
Por conta disso, o Brasil possui quase 6 milhões de empregados com carteira assinada
com menos de um ano no estabelecimento. Deste contingente, o qual representa mais de
1/5 do total dos empregos formais, há 3,7 milhões de indivíduos (13,1% dos empregados
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com carteira no Brasil) que, a cada 12 meses, somente conseguem contribuir por cinco meses de prestação, o que torna a habilitação para a aposentadoria por tempo de contribuição
extremamente difícil. Projetado no longo prazo, o trabalhador deverá precisar de aproximadamente 84 anos para reunir o tempo necessário de contribuição para se aposentar. Se
considerar também que, em média, o início na vida laboral ocorre aos 15 anos de idade,
compreende-se que somente por volta dos 99 anos de idade é que o acesso a aposentadoria
por tempo de contribuição deverá ocorrer.
Esse cenário parece ser pouco realista para se concretizar, uma vez que a expectativa de vida
ao nascer encontra-se, na média da população brasileira, levemente acima dos 70 anos (esta
média deve ser mais baixa para o grupo de pessoas de menor renda devido às características
socioeconômicas, com desempenho de ocupações com maior incidência de doenças/acidentes
laborais e maiores jornadas de trabalho).
No contingente de maior vulnerabilidade no acesso à previdência social, deve-se acrescer
também o grupo de mais 2,2 milhões de indivíduos (7,7% dos empregados com carteira no
país) que, a cada 12 meses, somente consegue contribuir com nove prestações. Ao longo prazo,
esse mesmo segmento ocupacional precisará de quase 48 anos para poder cumprir os requisitos
básicos para se aposentar (Gráfico 11).
Se considerar novamente que, em média, a vida profissional começa aos 15 anos de idade,
somente por volta dos 62 anos alcançarão as condições necessárias para a aposentadoria por
tempo de contribuição. Mesmo que minimamente factível, dada a expectativa de vida no Brasil,
não se pode dizer que esse cenário traga alento a essa parcela dos trabalhadores brasileiros.
Nesse sentido, a aposentadoria por tempo de contribuição permanece uma meta incerta,
quando não inatingível, apesar das contribuições realizadas ao longo da trajetória ativa do trabalhador. Isso porque o emprego formal em expansão tem sido justamente aquele de maior
rotatividade, o que contribui para a formação de uma nova legião de excluídos fundamentados
pelas reformas neoliberais da década de 1990.

Gráfico 11 - Brasil: Distribuição dos empregados com carteira por tempo de contribuição à previdência social (em milhões e em %)
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Assim, cabe destacar que a recorrente intermitência da contribuição entre os empregados
sujeitos à maior rotatividade termina por comprometer o financiamento da própria previdência
social, uma vez que 21% do total dos empregados formais do país contribuem menos de 12
meses a cada ano de sua vida ativa no mercado de trabalho. Ademais das debilidades na sustentação do seu financiamento no Brasil, percebe-se como a busca da modernidade se torna falsa,
na medida em que termina gerando exclusões adicionais de pessoas que mesmo trabalhando e
contribuindo deixam possivelmente de ter acesso à previdência social.
Em síntese, pode-se observar como somente a existência de legislação social e trabalhista
protetora não se mostra plenamente suficiente para a sua total efetividade. Sem o pleno emprego, o marco regulatório do mercado de trabalho deixa de cobrir o conjunto da mão-de-obra
desempregada e ocupada informalmente.
Quando o Brasil tinha o ritmo de expansão econômica vigorosa (1933 a 1980), o grau de
cobertura da legislação social e trabalhista subiu rapidamente. Na década de 1940, quando da
criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), havia para cada grupo de dez ocupados
somente um protegido (Gráfico 12).
Quatro décadas depois, o Brasil conseguiu cobrir com proteção social e trabalhista mais de
50% do total dos ocupados. A partir disso, o grau de proteção dos ocupados estancou somente
recuperado na década atual. Para o ano de 2010, o Brasil deverá registrar menos de 55% do total
dos ocupados com algum grau de proteção social e trabalhista.
Por isso, percebe-se o quanto a macroeconomia do emprego assume maior centralidade na
determinação das possibilidades de proteção social e trabalhista. Mas isso pode não garantir que
a totalidade dos trabalhadores seja plenamente beneficiada.
Para a existência do direito ao trabalho, assim como o direito à propriedade, a macroeconomia do emprego deve estar comprometida com o crescimento das forças produtivas. No caso da

Gráfico 12 - Brasil: evolução da participação dos trabalhadores protegidos pela legislação social e trabalhista no total da ocupação (em %)
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

50,3

54,7**
50,1
44,9

41,8
37,4

23,1
12,9

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

* proteção: ocupações com alguma proteção por parte da legislação social e trabalhista; **estimativa
Fonte: IBGE. PNAD’s ajustadas.

113

Seguridade Social, Cidadania e Saúde

não existência do pleno emprego, cabe a garantia de renda que deveria ter a função de substituir
a escassez de postos de trabalho para todos.

Considerações finais
O Brasil que emergiu da Revolução de 1930 caminhou no sentido da modificação importante do conceito tradicional da propriedade. Ao invés do clássico entendimento que separa
o proprietário do não-proprietário imobiliário (posse da terra) e de demais detentores das
fontes de geração de renda e riqueza, passou a ganhar maior relevância a interpretação a
respeito da propriedade social mediada pelo trabalho e diversos mecanismos de proteção e
segurança societal.
Justamente nos riscos relacionados ao pleno exercício do trabalho (acidente; doença; invalidez e morte; desemprego e instabilidade contratual; precocidade e envelhecimento; variabilidade e sub-remuneração; despreparo formativo; entre outros) conformou-se a propriedade social,
operada, na maioria das vezes, por fundos públicos absorvedores de parcela do excedente econômico nacionalmente gerado pelo conjunto do país. Nesse sentido, deve-se reconhecer o papel
pioneiro das ações estabelecidas em 1923 com a Lei Eloy Chaves (base da previdência social), e,
em 1943, com a CLT, que fundamentaram a propriedade social no Brasil.
O financiamento da propriedade social ocorre de forma tanto contributiva (previdência social) como impositiva (tributos e taxas). O resultado final disso tem sido a geração de uma massa
expressiva de recursos comprometida originalmente com a promoção e defesa do bem-estar
social geral dos detentores da propriedade social.
Na medida em que avançou a titularidade da propriedade social, o brasileiro ampliou o
tempo de vida para além do exercício exclusivo do trabalho. Antes da existência da propriedade
social, por exemplo, o trabalho comprometia 2/3 do tempo de vida de cada cidadão.
Então, o ingresso na vida laboral iniciava-se aos cinco ou seis anos de idade e se encerrava
somente com a morte, geralmente próxima dos 35 anos, que representava a expectativa média
de vida dos brasileiros do início do século 20. Acrescentando ainda a ausência da regulação
do tempo de trabalho (48 horas semanais, férias, descanso semanal, feriados) e de medidas de
aposentadoria e pensão, o tempo de trabalho equivaleria a mais de 5,5 mil horas de trabalho
por ano.
Com o desenvolvimento urbano e industrial protagonizado desde a década de 1930, parte
dos ganhos de produtividade foi carreada para a nova propriedade social. Em consequência da
difusão da titularidade dos novos proprietários, tornou-se possível reduzir o peso do trabalho
heterônomo (realizado em troca de uma remuneração pela sobrevivência) para 1/5 do tempo de
vida. Isso porque o ingresso no mercado de trabalho foi postergado para os 15 anos de idade,
após o acesso ao ensino básico, enquanto a saída para a inatividade ocorreu a partir da contribuição por 35 anos ao fundo previdenciário. Contando com a duplicação da longevidade da vida
ao longo do século 20 (de 35 para 70 anos), percebe-se que o desenvolvimento nacional permitiu
à propriedade social alargar o tempo de vida, bem como direcioná-lo à sociabilidade moderna,
com mais educação, saúde, consumo e investimento humano.

114

Modernizar sem excluir

No limiar do século 21, com a perspectiva de elevação da longevidade de vida para acima
dos cem anos de idade e profunda ampliação da produtividade do trabalho, especialmente do
trabalho imaterial, foram abertas oportunidades inéditas de o desenvolvimento fortalecer ainda
mais a nova propriedade social. Seus detentores possuem cada vez maior influência sobre as
decisões públicas e privadas nacionais, como no caso dos fundos de aposentadoria e pensão,
FGTS, Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), entre outros.
Tudo isso motivando o preparo, em novas bases, as ações estratégicas para o desenvolvimento brasileiro de longo prazo. Para quem viverá cem anos, com a intensificação da produtividade, ampliam-se as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho após os 25 anos de
idade, conforme já ocorre para aqueles filhos dos ricos no país, assim como o tempo de trabalho
em menor escala, contando com o seu exercício em diversas modalidades, cada vez mais distante do tradicional local de trabalho, como no passado não tão distante.
Se tecnicamente já é possível, por que não convergir para as condições estruturais necessárias
para que isso realmente venha a ocorrer? Somente com a promoção do desenvolvimento nacional, os brasileiros universalizam as possibilidades de acesso a uma nova propriedade social.
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Reflexões a respeito da interface entre
seguridade social e fiscalidade no Brasil
José Roberto R. Afonso
Gabriel Gdalevici Junqueira

O

s analistas e defensores das políticas sociais se interessam por examinar e denunciar os
constrangimentos que o modelo econômico impõe às suas propostas e ações. Já os analistas e defensores das políticas econômicas não teriam dificuldade em criticar as distorções que o
modelo social impõe às suas formulações e práticas. É muito fácil para um lado criticar o outro,
ter em conta apenas as suas preocupações e os seus objetivos, e ignorar ou desprezar os do
outro lado. Conciliar minimamente tais posições extremadas é um grande desafio e, ao mesmo
tempo, uma excelente oportunidade de trabalho. Em particular, uma interessante forma para
tentar exercer tal conciliação é examinar a interface entre a seguridade social e as instituições
e práticas fiscais, especialmente à luz do debate presente acerca da reforma tributária. Esse é
objetivo deste trabalho: contribuir com tal debate.
O texto está estruturado em três seções. A primeira identifica rapidamente o contexto macroeconômico. A segunda é dedicada à seguridade social e parte de um histórico igualmente
breve de sua evolução nos últimos 20 anos de vigência da atual Constituição para detalhar aspectos recentes do padrão de gasto e de financiamento. A terceira seção aborda a reforma tributária – comentam-se as propostas em apreciação no Congresso Nacional e sugere-se uma visão
mais abrangente e estratégica. Como linha de pesquisa, optou-se por descrever menos situações
e propostas e apontar mais aspectos peculiares e relevantes, além de emitir opiniões próprias
sobre eles. Uma bibliografia bem extensa sobre as diferentes matérias é acrescentada ao final do
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texto; a maioria não foi objeto de citação, mas o objetivo de elencar títulos de diferentes autores
e posições é contribuir para fomentar e adensar o debate.

Contexto macro e fiscal
Antes de iniciar a análise das relações entre política econômica e seguridade social propriamente dita, é importante fazer uma breve revisão dos principais fatores que condicionaram a
dinâmica da economia e das finanças públicas no Brasil.
Os anos 1980 ficaram conhecidos como a ‘década perdida’, uma vez que foi período marcado
pelas crises de dívida – externa e pública – e pelo esgotamento de um padrão de crescimento
econômico. Foi um período de alta instabilidade econômica, com a formação de um quadro de hiperinflação. O fracasso de consecutivos planos de estabilização e a estagnação da arrecadação tributária explicitaram a debilidade das bases econômicas do Estado nacional-desenvolvimentista.
No contexto de um regime autoritário, a centralização dos recursos era uma das principais estratégias para a concentração do poder nas mãos do Executivo Federal. A reversão desse
quadro foi identificada como uma bandeira da redemocratização, de modo que, iniciada a Assembleia Nacional Constituinte, o poder decisório e os recursos disponíveis não eram mais tão
concentrados nas mãos da União.
Durante a Constituinte, disciplina fiscal nunca foi um tema que tenha recebido grande atenção. As preocupações com a democracia e a universalização dos direitos sociais implicavam
pressão sobre o gasto público, mas não se notou atenção similar às formas de financiamento
dessas despesas. Assim, o debate constituinte parece ter se centrado mais nos princípios e objetivos gerais a serem perseguidos do que nos meios adequados para alcançá-los.
Os anos 1990 foram marcados por dois planos de estabilização da economia: Collor e Real.
Este último, ao contrário dos fracassos anteriores, promoveu uma significativa redução da inflação, com base na âncora cambial. A fixação da taxa de câmbio subordinava as políticas monetária e fiscal. Na estratégia traçada pela equipe econômica, era preciso manter altas taxas de juros,
de modo a contrabalançar o déficit comercial gerado pela sobrevalorização cambial – via atração
de Investimento Direto Estrangeiro (IDE)1 – e equilibrar o balanço de pagamentos.
No que se refere à política fiscal, com o orçamento pressionado desde 1988 pela vinculação
e partilha de suas receitas, o governo federal procurou reverter a perda de recursos livres. Fortalecido politicamente por ter conseguido controlar a inflação, a União atuou com aprovações
sucessivas de emendas constitucionais com a desvinculação temporária de suas receitas (instrumento que foi prorrogado até 2011, mesmo após a rejeição da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF), ao final do ano passado). A preocupação não era apenas
financiar seus gastos, especialmente os sociais, mas viabilizar o aumento da carga tributária, a
geração de crescentes superávit primários para o atendimento das despesas igualmente crescentes com o serviço da dívida pública – que há tempos menos tem a ver com a política fiscal, o
gasto primário ou o orçamento tradicional e mais é ditada pela recorrente elevada taxa de juros
1

Carneiro (2007) critica essa estratégia, apontando que a estabilidade de preços foi conseguida, mas não a macroeconômica. Nesse contexto, os IDE atraídos

foram os de mais baixa qualidade e que possuem menor capacidade de dinamizar o crescimento econômico.
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reais (quase sempre a maior do mundo), decorrente da política monetária, cambial e do controle
da inflação.
Com a grave crise cambial, entre o final de 1998 e início de 1999, mudou-se a política macroeconômica para se assentar em um tripé vigente até hoje: regime de metas de inflação, câmbio
flutuante e austeridade fiscal. A adoção de juros altos e a geração de superávits primários passaram a constituir o cerne da política macroeconômica, enquanto a taxa cambial ficou sujeita a
livre oscilação.
Nesse contexto, o ajuste fiscal passou a ser visto como um dos principais instrumentos para o
controle inflacionário2. Isso, por um lado, reforçava a necessidade de prorrogar a Desvinculação
de Recursos da União (DRU), de modo a gerar um volume de recursos livres que arcassem com
o serviço da dívida pública. Por outro lado, todo o orçamento passou a ser objeto de rigoroso
controle para que a meta de superávit primário fosse cumprida. Para tanto, as autoridades continuaram a aumentar a arrecadação via tributos não compartilhados com outros entes federados
e a cortar gastos. É importante destacar que os gastos mais afetados por esse ajuste foram os
destinados à infraestrutura; os gastos sociais não cresceram o quanto podiam, é verdade, mas
não sofreram como a rubrica de investimentos.
Se o tamanho do gasto público entrou na agenda nacional de debates, o que é um avanço
em si, por outro lado, as proposições de equacionamento pouco mudaram. De um lado, alguns
seguem o receituário recorrente do aumento da desvinculação de receita orçamentária – como
Giambiagi (2007) e Velloso (2006). Há algum tempo, também passaram a defender novos limites, como déficit nominal zero ou teto e redução de gasto corrente. Mais recentemente, vêm
pregando uma reforma previdenciária para restringir o acesso aos benefícios.
Diante desse quadro, é possível argumentar que a agenda fiscal é dominada por uma visão de
curto prazo3, voltada para a manutenção do que o mercado financeiro considera ser o principal
indicador de solvência do Estado: a relação dívida/Produto Interno Bruto (PIB). Como os gastos
sociais e os referentes aos juros da dívida pública encontram obstáculos políticos e econômicos
para serem reduzidos, quando novos aumentos de carga tributária não garantiram os resultados
necessários, o ajuste pelo lado do gasto recaiu basicamente sobre os investimentos, particularmente, os de infraestrutura, o que agravou ainda mais os gargalos que afetam, em muito, a
competitividade das empresas brasileiras.
O ajuste fiscal passou de meio a fim da política econômica. O que deveria ser provisório acabou se revelando duradouro e, pior, em alguns casos, ainda desponta como permanente. Não se
pretende negar sua necessidade, mas é preciso ter claro que a forma do ajuste não é irrelevante
do ponto de vista macroeconômico – a redução dos investimentos públicos tem efeitos perversos sobre o crescimento econômico e, portanto, sobre o aumento da arrecadação fiscal.
2

Lopreato (2007) destaca que o ajuste fiscal posto em prática, especialmente após a crise cambial de 1998, consolidou a utilização da política fiscal como

pilar das políticas monetária e cambial. Cabe a ela conferir credibilidade à política econômica a partir da geração de um superávit primário compatível
com a estabilidade da relação Dívida/PIB.
3

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é dos importantes avanços para a administração pública na perspectiva de longo prazo (em continuidade ao refinan-

ciamento das dívidas subnacionais pelo Tesouro Nacional). A lei pode ser apontada como a mais relevante dessas discussões, tendo sido a primeira a deslocar o
debate do ajuste fiscal de curto prazo para um enfoque mais estrutural em longo prazo.
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O problema foi a qualidade do ajuste adotado. O aumento da arrecadação foi promovido
pela majoração da tributação indireta, notadamente as contribuições sociais – não compartilhadas com os Estados e Municípios. Além disso, em função da existência de muitos gastos incompressíveis, determinados pela Constituição federal de 1988, os cortes mais significativos foram
nos investimentos públicos, principalmente aqueles relacionados à infraestrutura.
Na mesma linha de argumentação, Lopreato (2007) aponta que o ajuste teve uma lógica
perversa, pois se pautou em necessidades de curto prazo, sem que fossem discutidas soluções
em longo prazo. Ou seja, os cortes de gastos não se fundamentaram em uma estratégia bem
definida de reforma do setor público, mas na facilidade de fazê-lo em curto espaço de tempo.
Como ressalta Lopreato:
[...] o abandono das formas de financiamento anteriores não resultou na criação de alternativa a ser
colocada no lugar, deixando várias áreas na dependência de fontes orçamentárias tradicionais que,
como se viu, ficaram estranguladas e sem condições de responder à necessidade de gastos. (2007,
p. 45).
Assim, fica claro que os mecanismos que trataram do ajuste fiscal em curto prazo geraram
desequilíbrios em médio e longo prazo para a federação brasileira. Apesar de a administração
pública ser acusada de inchada e ineficiente, os efeitos mais nocivos do setor público remetem
às formas de arrecadação – regressiva – e de gasto – gera baixo dinamismo econômico. Diante
desse quadro, as relações federativas vão se tornando cada vez mais esgarçadas, marcadas por
disputas verticais e horizontais. Como destacado em Afonso:
[...] o inter-relacionamento entre seguridade, descentralização e desvinculação induziu um aumento
tão forte da carga tributária de modo que o ajuste passou a constituir foco de desajuste nas relações
da federação, na estruturação da administração pública e para o próprio funcionamento da economia. Isto remete o foco do debate ao das reformas institucionais, que foram objeto de maior atenção
na década passada, mas foram cada vez mais deixadas de lado nos últimos anos. (2006, p. 12).
É certo que houve avanços na política fiscal brasileira, principalmente no que se refere à
consolidação da disciplina fiscal como princípio básico. Porém, é fundamental destacar que
restam muitos desafios a serem enfrentados, alguns mais simples, outros mais complexos. O
mais importante não é buscar uma estrutura ótima, mas empreender esforços para construir
um ambiente de mudanças contínuas na estrutura do Estado, de forma a torná-la cada vez mais
coerente com os anseios da sociedade. A inexistência desse cenário é evidente no Brasil, onde as
reformas são descontínuas, sempre se mostram incompletas, ineficientes e/ou insuficientes.
Mais recentemente, uma nova conjuntura econômica mundial de grande expansão do comércio internacional foi acompanhada no Brasil (como no resto da América Latina) por aceleração do
crescimento econômico, incluindo a expansão do emprego formal e a retomada dos investimentos
(embora, atingindo uma taxa ainda longe da passada e, principalmente, da necessária para uma
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expansão sustentada em prazo mais largo). Esses fatores, em grande medida impulsionados pelo
aumento da demanda por commodities, permitiram um aumento significativo da arrecadação, tanto
com impostos como com contribuições sociais, abrindo espaço para um movimento semelhante
no lado dos gastos.

Seguridade social
Brevíssimo histórico
Inicialmente, para ilustrar melhor o caso brasileiro, cabe fazer referência à nossa política
social no contexto latino-americano. Chama a atenção o fato de o total do gasto público na área
social no Brasil, estimado na casa de 22% o PIB, só seja inferior ao realizado em Cuba e supere,
em seis pontos do produto, a média da região – segundo levantamento da Cepal4.
O elevado patamar de gasto reflete e decorre, em grande parte, da estrutura do Estado
brasileiro elaborada na Assembleia Constituinte de 1987/88 e sua evolução desde então. A
redemocratização e as crises da década de 1980 tiveram forte influência sobre as políticas
sociais brasileiras. A aceleração inflacionária corroia os valores dos benefícios e das dotações
orçamentárias para programas universais, logo, a primeira reação foi criar mecanismos de
indexação e vinculação.
As demandas por mais gastos sociais foram apoiadas por todos os segmentos políticos e
resultaram em propostas levadas à Constituinte para redesenhar e ampliar os recursos para o
segmento. Em particular, buscou-se unificar a estrutura das políticas sociais brasileiras em torno
do conceito da seguridade social, visando a proporcionar garantias constitucionais para o seu
acesso e fontes específicas para o seu financiamento. Pelo lado do gasto, foram privilegiados o
conceito de universalização do acesso e a preservação do valor real dos benefícios.
O imediato pós-Constituinte foi marcado por uma sucessão de graves crises econômicas.
Apesar disso, a área social iniciou a sua estruturação e regulamentação – incluindo leis orgânicas
da seguridade, específica da previdência, da assistência social (Loas), das Leis de Diretrizes e
Bases para a educação (LDB). Além de as leis assegurarem os direitos e benefícios e moldarem
os programas de governo, o Judiciário e, especialmente, o Ministério Público tornaram-se fontes
de pressão para o acesso aos serviços sociais.
O gasto público com proteção social, incluindo previdência e saúde, normalmente é financiado na maioria dos países por intermédio da cobrança de contribuições incidentes sobre a folha
salarial. O Brasil apresenta um peculiar padrão de gasto e financiamento das ações e serviços
da seguridade social – que, por definição constitucional, compreende a previdência, a saúde e a
assistência social. A Constituição promulgada em outubro de 1988 inovou não apenas ao adotar
esse conceito de seguridade, mas por prever uma diversificação das bases de incidência das contribuições destinadas ao seu custeio – além da folha salarial, compreendem as vendas e lucros
das empresas e rendas de loterias5. No próprio texto constitucional foram detalhadas outras
4

Ver: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/30309/PSI2007_Sintesis_Lanzamiento.pdf

5

Ver Azeredo, 1987A; 1987B
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regras sobre as finanças dessas ações estatais – em destaque, a apresentação de um orçamento
em separado da seguridade.
As mudanças mais relevantes da mesma Constituição resultaram em fortes pressões pela
elevação dos gastos, como aqueles referentes à universalização do acesso à saúde, à expansão
da previdência para trabalhadores rurais, à fixação do salário-mínimo como piso de benefício e
à criação de renda mensal vitalícia para idosos e deficientes sem renda. Na prática, algumas medidas e vinculações nunca foram cumpridas integralmente, tendo em vista que, nos primeiros
anos pós-Constituintes, havia uma crise no padrão de financiamento do Estado.
É ilustrativo o que se passou com o custeio do regime geral de previdência e as contribuições sociais. Primeiro, os defensores daquele regime tentaram impedir que a arrecadação das
contribuições para a seguridade social fosse utilizada como fonte de custeio das aposentadorias
e pensões dos servidores públicos federais e, depois, optaram por criar uma vinculação das
contribuições dos empregadores e empregados sobre a folha salarial exclusivamente para a previdência. As autoridades fazendárias, por sua vez, reagiram criando um mecanismo provisório
de desvinculação geral da receita da União6, sucessivamente prorrogado e que acabou induzindo
uma forte expansão das contribuições não compartilhadas com outras esferas de governo (como
eram os principais impostos federais). Posteriormente, os defensores da saúde reagiram resgatando, primeiro, o imposto sobre cheque, na forma de contribuição (CPMF) e, depois, estabelecendo uma vinculação móvel de impostos (diferente da educação – a que poucos atentam).
Vale comentar, à parte, o caso da saúde. Ferrato dos Santos (2008) considera que os dois
elementos mais relevantes para a análise das políticas públicas do setor de saúde no período
recente são o processo de descentralização dos recursos, serviços e ações e a promulgação da
Emenda Constitucional n. 29/2000. Tal emenda foi elaborada com o intuito de proteger o setor
de cortes orçamentários (preservando os gastos em relação ao PIB) e aumentar a participação
dos Estados (principalmente) e municípios no financiamento do sistema. O instrumento principal para alcançar tal objetivo seria a vinculação dos gastos federais ao crescimento do PIB
nominal e o dos gastos subnacionais às suas receitas disponíveis. Assim, introduziram-se mecanismos de preservação e ampliação dos gastos. A emenda, quando combinada ao processo
de descentralização, foi decisiva para o maior envolvimento do setor público (em especial dos
governos subnacionais) no Sistema Único de Saúde (SUS), pois aumentou a participação relativa
de Estados e Municípios no financiamento do setor.
Voltando ao debate sobre o conjunto da seguridade, vale mencionar que foram profundas
as mudanças institucionais e financeiras observadas ao longo dos 20 anos seguintes à promulgação da Constituição – em particular, as mudanças no financiamento foram historiadas por
Serra e Afonso (2007). Em consequência, Rezende e Afonso (2008) argumentam que a garantia
de alocação de recursos nessas áreas, há muito não guardam relação com o modelo concebido
6

De fato, pode-se argumentar que o ajuste fiscal centrado na desvinculação de receitas destinadas às políticas sociais e no aumento das receitas não partilhadas

com Estados e Municípios foi em grande medida uma reação da União à estrutura fiscal estabelecida na Constituição de 1988. A necessidade de destinar recursos
crescentes aos benefícios previdenciários em paralelo à descentralização dos recursos tributários gerou uma pressão sobre as contas federais que a equipe econômica considerava extremamente nocivo para seu objetivo maior: o controle inflacionário.
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pela Constituição de 1988. Isso porque, na prática, a proposta de organização conjunta do Orçamento da Seguridade Social (OSS) não se materializou, além de se mostrar incapaz de evitar
o conflito das principais áreas (previdência e saúde) por mais recursos. Muito pelo contrário, o
período pós-Constituinte foi marcado por uma série de ações patrocinadas por cada segmento
da seguridade que, implícita ou explicitamente, acabaram por prejudicar outros segmentos. Isso
sem falar na completa falta de articulação política e administrativa, tanto entre os órgãos de um
mesmo governo, quanto entre as três esferas de governo em torno de todas as políticas sociais.
Rezende (2008) julga que o motivo central dessa incapacidade de integração teria sido a
inadequação do instrumento de garantia financeira: reuniu direitos de natureza distinta. Os
benefícios previdenciários são uma conta em aberto – o governo tem a obrigação de pagá-lo a
todos que apresentarem as condições necessárias. Assim, dados os recursos, a parcela destinada
aos gastos com saúde funcionou como variável de ajuste por muito tempo, já que não dispunha
de uma vinculação. E, mesmo depois de aprovada a emenda, o ajuste continuou pesando sobre
o setor, mas agora sob a forma da chamada ‘contabilidade criativa’.
Um contraponto à situação da saúde pode ser dado pela assistência social. Até hoje, não se
conta com qualquer receita vinculada, nem contribuição específica, muito menos percentual
da arrecadação de impostos. Porém, é o segmento da seguridade (e até mesmo do orçamento
total) que mais cresceu nos últimos anos, impulsionado pela unificação das transferências de
renda do Bolsa Família. Nunca se ouviu falar que, para criar ou majorar um benefício, tenha
sido comprovado o cumprimento do mecanismo de compensação financeira (a criação de um
gasto permanente deveria ser compensada por contínuo aumento de receita ou igual corte de
despesa) que, desde a Constituição de 1988, deveria ser aplicado para a seguridade social (e que
foi repetido para este e ampliado para os demais setores pela Lei de Responsabilidade Fiscal de
2000). A mesma lógica política da previdência vale para a assistência. Com beneficiários claramente identificados, o benefício é visto como um direito líquido e certo, imune a cortes de gasto
e independente de qualquer fonte que o custeie.
Isso explica a clara preferência, e diferencial de evolução e composição, do gasto público
social no Brasil deste novo século: a expansão foi liderada pelos benefícios enquanto programas
universais enfrentaram as maiores dificuldades.

Padrão de gasto
O gasto público brasileiro, na área social, alcançou pouco menos de 23% do PIB em 2005,
conforme revelado pela Tabela 1, adaptada de um levantamento feito por Afonso (2007) e publicado pela Cepal. Seguridade social responde pela maior composição desses gastos: só a previdência social explica 11,5%, a saúde, 3,6% e a assistência social, cerca de 1%, todos em proporção do PIB. A educação vem em seguida, com gasto equivalente a 4,5% do PIB em 2005.
O traço marcante e de caráter estrutural na composição do gasto nas áreas sociais do total
de governos brasileiros, excluindo-se a já comentada magnitude do gasto, é a desproporção
entre a concessão de benefícios (que já era majoritária em 2005) e a execução dos programas
de caráter universal.
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Tabela 1 – Gasto público com funções de governo da área social: execução direta por
nível de governo em 2005
Grupos e
funções de
governo

R$
% do PIB
% do Governo Geral
% da Despesa
milhoes União Estados Mu- Total União Estados Mu- Total Serviço Líquida de
correntes
nicípios
nicípios
da Dívida Encargos

Ordem
social
Previdência
+ trabalho
Demais
Assistência
social
Previdência
social
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da
cidadania
Urbanismo
Habilitação
Saneamento
Total
Primária

444.135 12,53

5,46

4,93

22,92 54,70

23,80

21,50 100,00

52,90

69,80

235.772 10,38

1,38

0,41

12,17 85,30

11,40

3,30 100,00

28,10

37,00

208.363
20.343

2,16
0,74

4,07
0,11

4,53
0,21

10,75 20,10
1,05 70,40

37,90
10,00

42,10 100,00
19,60 100,00

24,80
2,40

32,70
3,20

222.159

9,73

1,35

0,39

11,47 84,90

11,80

3,40 100,00

26,50

34,90

13.614
87.964
2.908
2.955

0,65
0,63
0,02
0,03

0,04
2,18
0,06
0,12

0,02
1,73
0,07
0,00

16.749 0,05
2.763 0,02
5.917 0,00
839.212 24,89
636.535 16,23

0,07
0,07
0,13
11,57
10,00

0,74
0,05
0,17
6,85
6,62

0,70
4,54
0,15
0,15

92,10
13,80
15,30
16,90

5,00
48,00
39,00
80,60

2,90
38,10
45,70
2,50

100,00
100,00
100,00
100,00

1,60
10,50
0,30
0,40

2,10
13,80
0,50
0,50

0,86 5,40
0,14 16,10
0,31 0,40
43,31 57,50
32,85 49,40

8,70
49,70
43,70
26,70
30,40

85,90
34,30
55,90
15,80
20,20

100,00
2,00
100,00
0,30
100,00
0,70
100,00 100,00
100,00

2,60
0,40
0,90
100,00

Fonte: Elaborado por Afonso (2007) com base na consolidação nacional dos balanços das administrações públicas divulgados pela
STN/MINIFAZ.

Como é o padrão de gasto social, realizado pelo governo federal, que explica o descompasso entre os dois tipos de gasto, vale destacar sua evolução recente e esperada – à luz do plano
plurianual vigente (até 2011). A Tabela 2 evidencia que, no período de execução orçamentária,
já efetivamente realizada entre 2000 e 2007, os principais gastos acusaram um incremento de
2,8 pontos do PIB, dos quais menos de 0,3 pontos explicados por aumento das vinculações
constitucionais para educação e para saúde (só o incremento dos gastos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador, FAT, superam tal montante), com a maior parte explicada pelo incremento na
concessão de benefícios. No geral, aquele incremento de gasto social absorveu 68% do aumento
da carga tributária federal (de 4,1 pontos do PIB) realizada nos mesmos sete anos.
Vale acrescentar que, numa série mais longa dos desembolsos pelo governo federal desde o
início da década passada, Giambiagi (2008) apurou que os gastos previdenciários explicavam
grande parte do aumento da despesa: entre o realizado em 1991 e o previsto para 2008, foi
duplicado o gasto social do governo federal em proporção do PIB (de 6,4% para 12,8%), sendo
que quase 60% desse incremento foi explicado apenas pelos benefícios do regime geral (mais
3,8 pontos do produto); proporção que subiria para 80% se também fossem computados os benefícios, com Loas, seguro-desemprego e bolsas (1,3% do PIB entre 1994 e 2008). O orçamento
de custeio da saúde em 2008 terá montantes iguais aos realizados em 1994.
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Tabela 2 – Evolução dos Principais Componentes do Gasto Social realizado pelo Governo Federal: 2000/2011 (em % do PIB)
2000

2006

2007

2008

2011

2000/07

Vinculações universais (A)

2,23

2,63

2,51

2,50

2,50

0,27

Educação

0,51

0,74

0,76

0,76

0,76

0,25

Saúde

1,73

1,90

1,75

1,74

1,74

0,02

Benefícios sociais (B)

6,21

8,54

8,78

8,88

9,74

2,57

Benefícios previdenciários

5,58

7,10

7,23

7,24

7,80

1,65

Seguro-desemprego e Abono
salarial

0,39

0,62

0,68

0,70

0,87

0,29

Benefícios assistenciais (BPC+RMV)

0,22

0,49

0,53

0,56

0,69

0,31

Bolsas (escola até família)

0,01

0,33

0,34

0,38

0,38

0,33

=Soma (C=A+B)

8,44

11,18

11,29

11,38

12,24

2,84

20,77

24,26

24,93

25,48

25,83

4,16

41%

46%

45%

45%

47%

68%

Carga Tributária Federal (D)
Soma gastos/carga (C/D)

STN, Relatório Exec. Orçamentária/ LRF, dezembro cada ano- Vinculações Ensino/ Saúde; Ministro Humberto Costa (Saúde, 2000)
Amir Khair-benefícios previdenciários até 2006
MDAS até 2003, outros benefícios; a partir de 2004, bolsa família
MP/Propostas Orçamentária 2008 e Plano Pluarianual 2008/2011 - projeções a partir de 2007; suposto que vinculações em
2009/11 mantenham peso no PIB de 2008

À parte, vale mencionar que a mera leitura dos números da evolução comentadas nos parágrafos anteriores sinaliza que, diretamente, não foram as vinculações de impostos para ensino e
para saúde que motivaram a expansão do orçamento federal. Quando muito, estes impediram
que o aporte de recursos federais caísse – como no caso do bloco das outras despesas com custeio e capital. Aliás, isso remete a um estudo recente da Cepal (2007), que apurou um comportamento pró-cíclico do gasto social na América Latina. A evolução da oferta de políticas sociais se
dá em ciclos simetricamente opostos ao da demanda por esses serviços. Na verdade, os ciclos só
não são exatamente opostos porque há um limite político para a redução destas despesas. Daí,
aquele organismo internacional defendeu como fundamental a introdução de mecanismos que
conferissem um caráter anticíclico ao orçamento, de forma a compatibilizar o aumento da oferta
de políticas sociais com os momentos em que a população mais precisasse do setor público.
Voltando à estrutura do gasto social em 2005, demonstrada na Tabela 1, é importante destacar que a evolução liderada pelos benefícios acaba por determinar uma recentralização do
gasto. Ao mesmo tempo, a Constituição de 1988, consolidando uma tendência já observada na
década anterior, estabeleceu responsabilidades e vinculações para o gasto social, especialmente
educação e saúde, dos governos subnacionais. Enquanto a execução do gasto com benefícios do
trabalho, como seguro-desemprego, é feita em 90% pela União, a previdência social é realizada
em quase 85% e a assistência social, em 70%. Nas funções de saúde e educação, os governos
subnacionais representam entre 80 e 85% dos gastos, sendo que mais da metade dessa execução
é feita pelos municípios.
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Portanto, há uma profunda diferenciação na divisão federativa do gasto social: benefícios são
centralizados enquanto os programas universais são muito descentralizados. Por princípio, um
descompasso entre centralização das fontes e descentralização do gasto demandaria um sistema
de repartição de recursos mais estável e racional. Quando não é definida previamente uma clara
divisão dos recursos (ou das responsabilidades), a política social global tende a se definir de acordo com o jogo de forças políticas – ou seja, conforme as negociações entre a União e os governos
subnacionais. Nesse contexto, diferentes formas de coordenação foram propostas e executadas;
algumas participativas (caso, por exemplo, dos Conselhos da Saúde), outras centralizadas (como
a gestão de programas de transferência de renda). A grande diversidade de instrumentos e as
disparidades nas capacidades de gestão de estados e, principalmente, municípios tornam ainda
mais complexo esse equilíbrio federativo.
A partir da ótica federativa foi introduzido, nesta análise, um aspecto relevante da formulação e execução das políticas sociais que merece mais reflexões: isto é, sobre o seu direcionamento, universal ou focalizada. A criação ou consolidação de programas (caso típico do Bolsa
Família) sem que tivessem objetivo ou caráter temporário, resgatou a discussão em torno do
custo e da oportunidade dos programas sociais universalizados que, por princípio, constituiriam
abordagens mais solidárias e voltadas à cidadania social.
O debate não é novo e a expansão dos mecanismos de assistência social e das transferências
de renda demonstra a escolha feita pelo Estado brasileiro. Tais desafios passam a ser enfrentados, neste século, mais diretamente através dos novos e múltiplos programas de transferências
de renda condicionados.
Ocampo (2008) argumenta que, ainda que haja vantagens com a focalização da ação pública,
uma política social fundada nos princípios de universalização e solidariedade é a mais adequada
para o enfrentamento da desigualdade e da pobreza. Nesse sentido, o autor coloca que a focalização não deve ser vista como uma alternativa, mas como um complemento, um instrumento
da universalização. Por outro lado, ele destaca que tal tipo de estratégia exige um esforço fiscal
significativo, tornando fundamental considerar o padrão de financiamento desses gastos, de
forma a caminhar na direção de sistemas mais progressivos. O autor conclui:
[...] un requisito fundamental en el giro hacia una concepción universal de la politica social es fortalecer los sistemas tributarios y hacerlos más progresivos. Por lo tanto, el avance hacia una política
social de corte universal no será posible sin un nuevo pacto fiscal que refuerce en particular la tributación directa [...]. (2008, p. 60).

Padrão de financiamento
Para cumprir com esses compromissos, o Estado brasileiro montou uma estrutura de financiamento de alta capacidade arrecadadora de tributos, mas complexa e danosa ao equilíbrio
econômico e social. A experiência anterior à Constituição de 1988 mostrou que não bastava
garantir uma fatia do orçamento; era preciso buscar fontes exclusivas, diversificadas e com potencial de arrecadação para expandir os serviços sociais.
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Para isso foram criadas novas contribuições sociais (além das tradicionais sobre os salários):
incidentes sobre faturamento, lucro e loterias (dez anos depois, alcançando também a movimentação financeira em caráter provisório), sem partilha com os outros governos e com flexibilidade para sua imposição (trimestralidade no lugar da anualidade).
O desempenho das políticas sociais nos últimos anos e, particularmente, a elevação do seu
gasto foram basicamente ditados pelo aumento da arrecadação tributária federal, em especial
das contribuições sociais (Gráfico 1). Este incremento de 9,5% do PIB entre 1995 e 2007 decorreu basicamente da maior incidência das contribuições sociais que no mesmo período subiram
de 5 para 9,2% do PIB7. Contribuições arrecadam mais que impostos no Brasil (um ponto percentual a mais do PIB em 2006).
Isso ocorreu por dois fatores: primeiro, porque estas receitas são livres de partilha com o
resto da federação; segundo, porque permitiram que as alíquotas fossem fácil e rapidamente
majoradas via medidas provisórias, isentas do princípio da anualidade. Assim, a União rompeu
com a divisão federativa de recursos acordada na Constituinte, recuperando parte significativa
da participação no “bolo” da receita tributária nacional. Essa reação se deu em detrimento da
parcela relativa dos outros governos, especialmente estaduais.
Também desbalanceou a composição do gasto social, uma vez que o crescimento recente foi
quase sempre puxado por políticas focalizadas (especialmente os benefícios previdenciários, do
seguro-desemprego, de assistência e da bolsa família), concentradas no governo federal. Enquanto

Gráfico 1 – Carga das Contribuições Sociais: 1995/2007 (em % do PIB)
9
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Fonte: Elaboração própria.
7

Ver Dos Santos, Gobetti e Ribeiro (2008), que utilizam uma metodologia de apuração da carga tributária mais abrangente (inclui royalties, dívida ativa e

multas) do que a oficial, utilizada pela Receita Federal.
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isso, os gastos com programas universais – como aqueles destinados à educação e saúde – iam
perdendo relevância.
Como já demonstrado, as contribuições sociais foram inegavelmente bem sucedidas em financiar a expansão dos gastos sociais, especialmente da seguridade, por conta do incremento de
sua carga tributária. Por outro lado, é preciso considerar que a dosagem excessiva de algumas
contribuições e a má qualidade da incidência tributária de outras produziram uma série de danos colaterais para a economia e a sociedade brasileira.
A complexidade do sistema, no qual passaram a ser exigidas contribuições com base semelhantes às dos impostos (e outras contribuições), é o efeito mais visível, porém, é apenas uma
parte do problema.
A aplicação de contribuições sociais sobre a movimentação financeira e o faturamento bruto, ou mesmo na forma mais recente de regime não-cumulativo (mas que não permite deduzir
uma série de compras e que dificulta a devolução dos saldos acumulados), provocam evidentes
efeitos nocivos para a competitividade da produção doméstica. Quando divulgou seu projeto de
reforma tributária, no início de 2008, o Ministério da Fazenda revelou, pela primeira vez, o saldo
de créditos não compensados de PIS/Cofins: R$ 13 bilhões, equivalentes a 0,6% do PIB, a preços
de 20068 – não muito distante do saldo de ICMS em R$ 17 bilhões ou 0,7% do PIB, conforme
apresentado na Tabela 3. Não custa registrar que crédito tributário não devolvido é uma forma
disfarçada tanto de aumentar a carga tributária, quanto de constituir uma dívida pública.
O efeito mais perverso do padrão tributário brasileiro como um todo, concentrado em
tributos indiretos e, como tal, também do padrão de custeio do gasto social, dia respeito ao
impacto distributivo entre as famílias, relativamente às suas rendas. Os cálculos mostram
uma razão inversa e proporcional: quanto maior a renda da família, menor a razão entre os
tributos que arrecada e sua renda. Se um dos objetivos da intervenção do gasto social é possibilitar uma sociedade mais justa, ignorar a forma como são levantados os seus recursos e
seus efeitos, pode resultar em nenhum impacto ou até piorar o que se desejava alcançar na
distribuição de renda.

Tabela 3 – Incidência cumulativa (em R$ bilhões de 2006)
Tributos cumulativos
ISS
Cide-combustíveis
Créditos não compensados
ICMS
PIS/Cofins
Total

Arrecadação

Impacto*

% do PIB

15,3
7,8

9,9
3,9

0,4
0,2

17,0
13,0
43,8

0,7
0,6
1,9

Fonte: Ministério da Fazenda (2008).
*Parte da incidência do ISS e da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) afeta apenas consumidores, não sendo
considerada incidência cumulativa.
8

Esses montantes chegam a cerca de 30% do arrecadado pelos regimes não-cumulativos de PIS/Cofins.
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Zockhun (2007) já havia estimado que a carga tributária média no Brasil para uma família
do primeiro decil mais pobre representasse quase o dobro da carga sobre uma família do último
decil mais rico: 48,8 e 26,3% da renda familiar, respectivamente. Uma simulação mais recente,
porém, com resultados muito parecidos foi divulgada pelo Ipea (2008; p. 28)9 e compara a carga
tributária por faixas de renda familiar em 1995/96 e, depois, em 2003/04. Conforme slide reproduzido no Gráfico 2, o Ipea apontou que, naquele período, a carga aumentou em 73,4% para
famílias com renda até dois salários mínimos; de 101,9% (o mais alto incremento) para ganhos
entre 10 e 15 salários e de 46,9% (a menor variação), às rendas superiores a 30 salários.
Evidencia-se que, se a carga tributária já era mal distribuída em meados da década passada,
depois que foram criados CPMF e Cide e fortemente majorados PIS e Cofins, a iniquidade piorou ainda mais porque a carga dobrou sobre a classe média alta e muito aumento sobre a mais
pobre, enquanto o menor impacto foi sobre os mais ricos. Aplicada uma alíquota uniforme sobre a movimentação financeira, e as vendas de bens e serviços, como é o caso das contribuições
sociais sobre o faturamento (e diferente do ICMS e, especialmente, do IPI), resulta em proporções distintas de carga tributária sobre a renda dos consumidores e, por princípio, regressivas.
Como pobres e classe média gastam grande parte de seu orçamento consumindo, a tributação é
proporcionalmente maior para eles, agravando o problema da distribuição de renda no país.

Gráfico 2 – Evolução da incidência tributária na renda familiar segundo faixas de
renda e variação entre 1995/06 versus 2003/04 (em % da renda do extrato)
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Fonte: Ipea (2008)
9

Disponível em: http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/destaque/08_05_15_Just_Tributaria.ppt
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Ainda no campo das contribuições sociais, é indispensável reconhecer que também temos
problemas com a taxação sobre a folha salarial. Como a base é demasiado restrita, o país opta
por aplicar alíquotas muito elevadas. Reconhecer que tais alíquotas estejam muito acima do
padrão adotado no mundo, e mesmo na América Latina, não significa, por si só, fazer profissão de fé que sua mera redução bastaria para elevar o emprego. Mas não há como negar que é
preciso discutir as repercussões decorrentes da sobretaxação da folha salarial. Comparação das
contribuições para a seguridade exigidas no Brasil com o resto do continente americano é assim
resumida por Biasoto e Afonso, 2008:
A alíquota agregada de 37,65 sobre a folha salarial no Brasil fica em segundo lugar no ranking das
América, atrás em poucos décimos da Colômbia. Mas, se forem consideradas apenas as alíquotas
sobre folha destinadas a custear apenas a aposentadoria, o Brasil dispara em primeiro lugar e
apenas o Uruguai se aproximada dele. É mais marcante ainda a diferença para as médias verificadas no continente. A alíquota total foi de apenas 17,39 pontos. Ou seja, a taxação aplicada no
País supera em mais de 20 pontos a média da América. Se desagregados por contribuintes, o maior
diferencial brasileiro está nas alíquotas pagas pelos empregadores: novamente, a alíquota de 20%
para aposentadoria ou a agregada em 30%, se incluídos outros programas, coloca o Brasil muito à
frente das dezenas de outros países americanos. (p. 413).
Se foi tão bom que nos últimos anos se logrou uma intensa recuperação do emprego formal, por outro lado, é preciso atentar que isso ocorreu enquanto mudava profundamente a
composição dos contribuintes para a previdência social por faixa de rendimento, conforme
revelado na Tabela 4. Nos últimos dez anos, houve um forte aumento em 15,8 milhões do
total de contribuintes, resultado explicado pelas pessoas que ganham até dois salários mínimos, que saltaram de menos de 40 para mais de 60% do universo de contribuintes entre
1996 e 2006. Diminuiu a proporção relativa dos trabalhadores de renda média (entre dois
e dez salários) e, no caso de renda alta (acima de dez salários), houve queda também em
valores absolutos.
A massa salarial também se revela diminuta em proporção do PIB: o total das remunerações
de pessoas físicas que contribuem para a previdência social em 2006 foi de apenas 17,9% do PIB

Tabela 4 – Composição dos Contribuintes da previdência social por faixa de rendimento:
1996/2003/2006 (em pisos previdenciários)
Faixa de valor

1996

2003

2006

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

8.595.795

39,7

16.995.177

54,0

23.291.191

62,3

Entre 2 e 10

11.179.701

51,7

12.888.087

41,0

12.741.768

34,1

Acima de 10

1.860.817

8,6

1.571.300

5,0

1.381.699

3,7

21.636.313

100,0

31.454.564

100,0

37.414.658

100,0

até 2

Total

Fonte: MPAS/Anuário da Previdência.
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(era 16,7% em 2003). Mesmo com o massivo incremento dos postos de trabalho na economia
doméstica, o desempenho da arrecadação sobre a folha salarial não subiu tanto.
Portanto, o padrão peculiar de financiamento e gasto das políticas sociais resulta num paradoxo. Trouxe vantagens, como a universalização da prestação de serviços sociais básicos e a
expansão da concessão de benefícios previdenciários, mas também resultou em desvantagens,
como a necessidade de uma carga tributária muito acima da média das economias emergentes.
Houve uma inequívoca melhora nas prestações de ações e serviços básicos e nas concessões
de benefícios; também é fato que o padrão de financiamento está prejudicando o desempenho
da economia, com evidentes danos às condições de sua competitividade externa. Em termos
sociais, as contribuições implicam em profunda, mas ignorada ou esquecida, regressividade:
seja porque os mais pobres se adéquem proporcionalmente à sua renda com um maior ônus de
contribuições de natureza indireta, ainda mais quanto adotam a mesma alíquota; seja porque
os trabalhadores de renda mais baixa representem um segmento cada vez maior no conjunto de
contribuintes da previdência social.

Reforma tributária
Propostas em exame no congresso
Desde a Constituição de 1988, diversas propostas foram feitas para alterar o sistema tributário, mas poucas tiveram sucesso. De iniciativa do Executivo Federal, o destaque coube às sucessivas emendas criando e prorrogando os instrumentos provisórios da CPMF (até sua extinção
ao final de 2007) e da Desvinculação de Recursos da União (DRU). Raras foram as propostas
de iniciativa parlamentar aceitas. Logo, a história da reforma tributária é a de uma sucessão de
fracassos (Varsano; Afonso, 2004).
Apesar disso, há um razoável consenso acerca dos principais problemas do sistema atual:
é demasiado oneroso, iníquo, anticompetitivo, penaliza exportações, investimentos e salários.
Sua maior virtude é arrecadar muito e cada vez mais – em particular, através das contribuições.
Se os objetivos a serem perseguidos não despertam muita polêmica, as divergências só vêm
à tona quando são discutidas detalhadamente as mudanças e os instrumentos utilizados para
tanto. É neste momento que o debate fica interditado ou pouco avança. Todos desejam uma
reforma, desde que não implique perdas individuais.
Entre os defensores das políticas sociais, parece predominar a ideia de que seu financiamento
adequado depende da destinação do máximo possível de recursos. Este é o axioma que dita (ou
limita) os debates em torno das políticas sociais: financiamento é quantidade. Nesse sentido, a
reforma tributária ideal seria aquela que aumentasse – ou ao menos mantivesse – o montante
de recursos destinados exclusivamente a esses setores.
A defesa de interesses pessoais ou de grupos de indivíduos é natural em uma sociedade de
mercado, mas isso não justifica adotar uma postura irresponsável. É preciso analisar os problemas com o mínimo de racionalidade, buscando cada vez mais uma visão sistêmica das questões
que envolvem a sociedade como um todo.
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A carga tributária em 2008 gira em torno de 37% do PIB (no conceito mais amplo), quando
há 20 anos, era de apenas 22%. A maior parte desse incremento foi explicada pelas contribuições sociais. O uso (ou abuso) das contribuições sociais10 está no cerne das discussões sobre a reforma do sistema tributário-fiscal brasileiro. Como já foi dito, elas contribuíram para desajustar
a divisão federativa de receita e concentrar receitas nas mãos da União, tornaram o sistema mais
complexo, pouco transparente e a folha salarial mais onerada que em outros países, cumulativo,
danoso à competitividade dos produtos nacionais e extremamente regressivo.
Essa carga pesada e, sobretudo, de má qualidade levaram a reforma tributária de volta à
agenda nacional de debates. Atualmente, tramitam no Congresso Nacional duas propostas de
reforma do sistema tributário – um projeto enviado pelo Executivo Federal está sendo examinado pela Câmara e uma proposta gestada pelos Senadores está sendo discutida nessa Casa. O
foco nesta análise será nas contribuições.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Executivo Federal11 – por ele mesmo considerada como “a reforma possível” – propõe a fusão de três contribuições sociais (Cofins, PIS e
salário-educação), além de uma econômica (Cide petróleo), em um novo imposto federal (teoricamente) sobre o valor adicionado. Além disso, prevê a destinação de percentuais da arrecadação desse novo imposto e as do Imposto de Renda (IR) e Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) para as ações de governo antes atendidas pelas contribuições – definindo na emenda
38,5% para seguridade social e 6% para o amparo ao trabalhador, além de remeter para lei
complementar fixar as parcelas para ensino fundamental e infraestrutura de transporte (2,5 e
2,3%, respectivamente, enquanto não regulamentada tal lei).
No cerne da proposta do Executivo temos: primeiro, a criação de um imposto sobre valor agregado, na competência da União, em substituição às duas contribuições sociais incidentes sobre o
faturamento; segundo, a nacionalização da legislação e cobrança do imposto estadual sobre circulação de mercadorias (ICMS). É sugerida a manutenção das vinculações para os gastos na seguridade social e no ensino fundamental, ainda que com outra base (ao invés da contribuição vinculada
pela própria natureza, participações na receita de três impostos federais). A previdência social em
nada muda diretamente; nem no custeio, nem pelo lado dos benefícios. O objetivo é manter o
volume de recursos arrecadados, pelos tributos vinculados, para os setores considerados prioritários. Assim, tais mudanças não deveriam trazer impactos significativos para o financiamento das
políticas sociais (salvo erro no cálculo de uma simplória regra de três), só modificaria a base do
financiamento para o total da arrecadação – o que, na verdade, constitui importante avanço.
A proposta do Senado Federal12 vai além ao sugerir o desenho de um novo sistema tributário.
Na proposta tributária do Senado (Senado Federal, 2008), a receita das contribuições extintas
10

A estrutura das contribuições sociais brasileiras mesclou conceitos básicos da tributação, pois utilizam a nomenclatura de contribuir, ou seja, de associar o

acesso a benefícios ou serviços sociais a um pagamento específico com o conceito de impostos gerais por não necessariamente individualizar essas contribuições, que com exceção da previdenciária vinculada ao salário, estão associadas a todas as formas de geração de rendas, como faturamento, vendas, lucros e
até movimentações financeiras.
11

O projeto de emenda constitucional do Executivo Federal de 28/2/2008 está disponível em: http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/feverei-

ro/EM-16-2008-PEC-Reforma-Tributaria-Anexo.pdf
12

O projeto do Senado está disponível no endereço eletrônico: http://www.senado.gov.br/web/senador/tassojereissati/Destaques/PropostaTributaria.pdf
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passaria a ser obtida através de dois impostos amplos. O de renda seria redesenhado e ampliado (não apenas pela fusão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ), como também para alcançar, tanto rendas não-operacionais
(como as receitas financeiras), quanto contribuintes que não devem ou que optarem por não
contribuírem para o imposto sobre valor adicionado (IVA) (caso das instituições financeiras e
seguros e dos serviços profissionais liberais, respectivamente). Já o IVA deveria abranger toda e
qualquer forma de tributação sobre vendas, faturamento, circulação de mercadorias e prestação
de serviços (na proposta do Senado seria um só imposto nacional com receita compartilhada
entre os governos já na rede bancária).
A vinculação em cima da base mais ampla possível (contemplando toda a receita tributária
e de contribuições), em discussão no Senado, nos parece um mecanismo adequado para o financiamento das áreas sociais, pois evitaria que a base da destinação fosse reduzida, esvaziada ou abandonada (a exemplo do que ocorre hoje com IR e IPI), quando criados novos tributos
ou expandidos outros não compartilhados. Ao contrário da fragmentação de interesses e descoordenação entre políticas (tributária, fiscal, social, industrial), que caracterizam o sistema
vigente, permite a mudança da base de cálculo para as vinculações, enquanto as repartições
de receita induziriam a uma integração de interesses e esforços. Seguridade social, educação,
amparo ao trabalhador, bem como Estados e Municípios, dentre outros grupos de interesses,
como fiscais e autoridades econômicas, estariam “todos no mesmo barco ou sócios do mesmo clube”. A federação se tornaria mais coordenada e as políticas sociais, mais diretamente
vinculadas às econômicas.
Críticos alegam que seriam retirados recursos da área social com a aprovação da reforma tributária. Mais especificamente, alega-se que as mudanças propostas retirariam recursos da área
social. Vale reproduzir as conclusões de Jorge, Mesquita e Miranda (2008):
De acordo com a avaliação preliminar aqui realizada, a nova proposta de reforma tributária apresentada pelo Executivo e em tramitação no Congresso Nacional representa uma ameaça ao custeio
adequado da Seguridade Social e da Saúde, particularmente. A nova redação proposta para o art.
195 da Constituição implicará um arranjo de financiamento que não garante um volume de recursos necessário à preservação do gasto atualmente realizado pela Saúde, Previdência e Assistência
Social, especialmente por não contemplar a perda de receitas oriundas da extinção da CPMF.
Ademais, a permanência da DRU tornará ainda mais insuficiente a destinação de recursos prevista
para a Seguridade Social com base no projeto apresentado. (p. 9-10).
Outra crítica é expressa em nota divulgada pela CNBB em junho criticando o projeto que,
[...] realiza certa desconstrução das finanças sociais, erigidas a partir da Constituição de 1988,
cuja instituição-síntese é o Orçamento da Seguridade Social. [...] O Projeto de Reforma realiza
forte retrocesso, ao vincular recursos, explicitados nominalmente a este sistema, que somam menos
de 40% do seu orçamento atual. Todo o restante [60%] fica relegado a promessas de soluções
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ulteriores [...] Mudar o conceito de despesa da seguridade no novo texto constitucional, sem
garantias explícitas para todo o restante do Orçamento, significa transitar de uma situação de
direito positivo para outra de insegurança na garantia dos direitos sociais. Constata-se, no Projeto
da Reforma, a ausência de objetivos e método apropriados para promover justiça social na tributação, como a taxação progressiva dos rendimentos, a tributação da riqueza e da propriedade.
Ao invés deste caminho, a Reforma escolhe a tributação sobre o consumo de bens e serviços [...].
(CNBB, 2008, p. 1).
O curioso é que não se denunciou um erro no cálculo detalhado na cartilha do Ministério da
Fazenda (2008)13, mas anunciou-se ou um número de perda (de 60%) ou o fim do orçamento da
seguridade social. Em linhas gerais, critica-se que a proposta não traga melhorias para o sistema
por não substituir tributação indireta por direta. Nesse sentido, destacam-se sugestões como
a cobrança do imposto sobre grandes fortunas e a instituição de mais faixas de alíquotas do
imposto de renda da pessoa física14 – outros até chegam a defender a recriação da contribuição
sobre movimentação financeira como tributo sobre os ricos.
É normal que toda mudança gere preocupação e reação, mas é importante que elas sejam
devidamente fundamentadas. A perda de receita alegada, por exemplo, não é uma análise bem
embasada. Não parece razoável cotejar 100% das contribuições contra a soma dos percentuais
das três vinculações sociais propostas (47,3%), mas que será aplicada sobre uma maior base
maior, que inclui as contribuições mais o IR e o IPI. Até seria possível argumentar a existência
de outra base de referência mais adequada, mas isso mudaria apenas marginalmente as porcentagens de vinculação.
Preocupação mais relevante deveria ser com o IVA federal a ser criado – ou seja, se realmente arrecadará valores semelhantes às contribuições a serem extintas. Isso não está definido e
depende da futura regulação do imposto em lei e da eficiência das administrações tributárias.
Mesmo havendo perdas, o impacto será maior no orçamento fiscal do que no da seguridade
social. Porém, o passado recente não parece indicar que a arrecadação diminuirá. Mudanças
semelhante no PIS e na Cofins – quando deixaram de ser cumulativas – produziram um aumento significativo na receita desses impostos, dando sinais de que não é preciso dispensar tanta
atenção a essa possibilidade.
Com a PEC do Executivo Federal, nada muda para a seguridade social em curto prazo. As
despesas previdenciárias continuarão sendo financiadas pelas contribuições e complementadas
pelos recursos do Tesouro Nacional. No que se refere à saúde, a EC29 já desvinculou o financiamento da área das contribuições ao definir um percentual mínimo da arrecadação total a ser
despendida nessa função, além de indexar o montante dos gastos do setor ao aplicado no ano
anterior corrigido pelo crescimento do PIB.
13

Ver: http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2008/fevereiro/Cartilha-Reforma-Tributaria.pdf

14

Pochmann (2008), em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, a extinção do PIS e da Cofins e a compensação das perdas de arrecada-

ção com maior progressividade do Imposto de Renda e instituição do imposto sobre grandes fortunas. Segundo ele, uma mudança nessa direção teria impacto
de três Bolsas Famílias e cerca de 6,4 milhões de pessoas sairiam da pobreza, “o equivalente à população da cidade do Rio de Janeiro”. Sobre desigualdade e
justiça tributária, Pochmann divulgou nota disponível em http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/destaque/DesigualdadeJusticaTributaria_CDES.pdf
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Por uma questão de coerência, quem defendeu a vinculação para a saúde como um percentual
da receita corrente da União não deveria se colocar contra a substituição das contribuições por parcela de uma base mais abrangente, visto que é praticamente a mesma solução. Em médio prazo,
é possível argumentar que a base total é a mais adequada para o financiamento da política social.
A destinação de recursos fundamentada na vinculação de um percentual da receita total assegura
uma menor vulnerabilidade do financiamento aos ciclos econômicos. Além disso, permite uma
redução da regressividade do sistema, fundamental para os objetivos da política social15.
A recente extinção da CPMF, e posterior tentativa de sua recriação como nova contribuição
com base na competência, aponta lições interessantes. A criação de fontes específicas para o
financiamento de certas atividades abre espaço para sua posterior desvinculação e utilização
como instrumento arrecadatório da União para outras prioridades circunstanciais. Enquanto for
possível criar novos tributos, a melhor base para vinculação é a mais abrangente possível. Assim, cabe aprofundar a tese inicial do governo federal: substituir todas as contribuições (exceto
as previdenciárias) por vinculações baseadas na receita tributária total.
A base deveria ser sempre a mesma – o total de receitas (sem excluir fundos de participação
para calcular as vinculações, ou vice-versa). A única ressalva da base total seria para as contribuições de empregador e de empregados sobre salários, de modo que tal base de cálculo se
tornaria exclusiva da previdência. Isso, por si só, já reduziria um pouco os encargos patronais.
Aliás, a mesma base total também deveria ser adotada para as vinculações da União em relação
ao ensino e à saúde. Por princípio, não haveria melhor base para gerar recursos de custeio de
gastos com manutenção e ações continuadas – casos típicos das despesas sociais. Essa mudança
tornaria mais simples a política tributária, pois seria semelhante o impacto orçamentário do
aumento de qualquer imposto ou contribuição.

Por uma nova e maior visão da reforma
A reforma tributária deve ser inserida numa agenda mais ampla de reestruturações institucionais construídas por cada país. É opinião cada vez mais convergente, inclusive entre especialistas internacionais em desenvolvimento, de que não deve haver uma pauta única de questões
ou soluções comum a todos os países. Isto é, não há um novo Consenso, nem de outro lugar que
não seja Washington. Cada país deve ter capacidade de identificar e hierarquizar seus principais
problemas (Hausmann, Rodrik; Velasco, 2006). Isso significa uma agenda diferenciada no espaço
e no tempo. Consequentemente, cada país deve traçar uma estratégia e implantar as soluções
que julga mais adequada para enfrentamento de suas questões.
Partindo do princípio que não há soluções ideais, torna-se fundamental buscar melhorar
continuamente a estrutura fiscal, tanto pelo aumento da progressividade na arrecadação quanto
pela maior eficácia dos gastos. Nesse sentido, não parece haver oportunidade melhor para apro15

A reforma tributária proposta pela PEC do Executivo traz avanços para a tributação, não há como negar. Porém, não contempla alguns problemas muito sérios,

como destaca Rezende (2008, p. 4): “[...] Primeiro, a grande rigidez que resulta da inscrição dessas garantias na Constituição, o que contraria a necessidade
de algum grau de flexibilidade para dar conta da velocidade das mudanças processadas pela dinâmica socioeconômica sobre o padrão das demandas sociais.
Segundo, o fato de que tanto a vinculação de contribuições específicas quanto a vinculação de um dado percentual da receita tributária total geram recursos
crescentes em momentos de prosperidade econômica [...] e recursos cadentes [...] em momentos de desaceleração ou crise na economia [...]”.
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fundar este debate do que no momento em que tramitam no Congresso Nacional propostas de
reforma do sistema tributário.
Para modificar substancialmente o sistema tributário vigente precisamos enxergar a realidade a partir de uma visão mais sistêmica e menos sectária. É verdade que as contribuições sociais
criadas na Constituição de 1988 viabilizaram a expansão dos gastos sociais. Porém, também é
fundamental reconhecer que estão na raiz das principais distorções da estrutura de financiamento do Estado brasileiro. A majoração das alíquotas desses tributos – principalmente depois de
sua desvinculação parcial – chegou ao ponto de tornar as contribuições mais relevantes do que
os impostos na arrecadação total16.
Não há como dissociar o debate do tamanho e da qualidade da carga tributária do desempenho macroeconômico brasileiro, aquém das demais economias emergentes, atrás até
mesmo dentro da América Latina. Por certo, a tributação não é a única explicação para o fraco
dinamismo, muito menos será a panaceia para acelerar o crescimento nacional. Mas cresce o
consenso de que esse é um componente decisivo para explicar os problemas e, consequentemente, para as soluções.
A reforma tributária deveria ser encarada como uma oportunidade de pensar sobre um projeto, uma estratégia nacional de desenvolvimento socioeconômico. Isso porque o sistema tributário é antes um reflexo da economia e da sociedade do que uma estrutura exógena que tenha
o poder de impulsionar a transformação17. É fundamental ter em mente os objetivos centrais de
nossa sociedade e os meios (a estratégia) que proporcionem a base de sustentação para alcançálos. Só depois disso é que será possível, com clareza e coerência, redesenhar o sistema tributário
ou manter o atual. Se a opção for por nada mudar, seria bom que ela fosse feita de forma explícita, aberta e assumida, e não simplesmente que a manutenção do atual sistema resultasse da
falta de estratégia (afinal, quando não se sabe onde está e para onde se quer ir, é tentador ficar
parado ou propondo apenas mudanças tímidas).
Nesse sentido, só o fato de que se começa a debater a regressividade do sistema, um tema
tão relevante e que era, normalmente, evitado, já constitui um avanço. Não custa recordar que
uma análise aprofundada desse tema não era feita desde a década de 1970 (quando Ibrahim Eris
coordenou um amplo estudo). Agora, duas instituições retomaram os estudos: Fipe (Zockhun,
2007) e Ipea (2008). Essa última apresentação contribuiu para que a questão ganhasse maior
destaque no debate político, o que é extremamente importante, pois somente assim os agentes
públicos poderão se manifestar a respeito e, eventualmente, tomar decisões. Nesse caso, o que
chama atenção é que as discordâncias que surgiram não se referiam ao diagnóstico da iniquidade tributária, mas às soluções propostas – majorar alíquotas do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), criando mais faixas de renda com alíquotas diferenciadas, e implementar o Imposto
sobre Grandes Fortunas (IGF).
16

Em 2006, as contribuições já arrecadavam mais que impostos: 17,7% contra 16,7% do PIB, respectivamente.

17

Na mesma linha, Ferrato dos Santos (2008) argumenta que a estrutura tributária e o gasto público do Brasil são coerentes com seu padrão de acumulação,

e que a implementação de um modelo alternativo exigiria mudar o próprio padrão de acumulação. O autor ressalta a necessidade de uma estratégia de desenvolvimento em longo prazo, fundada na priorização de políticas de educação, distribuição de renda e desenvolvimento – política industrial, científica e
tecnológica.
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Podemos acrescentar algumas contribuições a tal debate. Se o objetivo seria seguir a prescrição tradicional, trocar tributação indireta por direta, por outro lado, é bom atentar que, boas intenções à parte, tal solução pode esbarrar nas complexidades da realidade econômica brasileira
(isto sem contar as condições políticas). A concentração da renda e a da propriedade é, em si, um
forte obstáculo à promoção de aumentos significativos na tributação sobre os mais ricos18.
Nem mesmo a cobrança dos impostos patrimoniais mais simples foi equacionada, ainda, no
sistema tributário brasileiro. Já se sabe que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
nunca foi cobrado, desde a época do Império ou da Colônia. Agora, uma comparação singular
e impensável, em condições normais, mostra a baixa tributação também dos imóveis urbanos:
o imposto estadual sobre veículos (IPVA) arrecada mais do que aquele do municipal sobre o patrimônio territorial urbano (IPTU), não apenas em todo o país, como em 93% dos municípios,
inclusive alguns grandes, ricos e organizados, do centro-sul, como detalhado na Tabela 5. Além
disso, o imposto sobre a herança é incipiente e o territorial rural, inexistente na prática.
Se não fomos capazes de desenvolver a cobrança desses tributos patrimoniais mais simples,
previstos em qualquer manual e cobrados em todos os cantos do mundo, o que esperar de um
imposto sobre grandes fortunas? Admitindo a hipótese muito improvável (politicamente) de um
aumento que dobrasse a tributação sobre o patrimônio no país, isso renderia mais uma receita
adicional em torno de 1% do PIB. Ora, por si só, tal adicional é claramente insuficiente para

Tabela 5 – Arrecadação comparada de IPVA e IPTU em 2006: Brasil e maiores cidades
(Em R$ milhões correntes)
IPVA

IPTU

11.574,0

10.262,7

1.311,3

13%

4.799,0

6.567,9

-1.768,8

-27%

604,3

1.047,5

-443,2

-42%

São Paulo

2.248,8

2.646,0

-397,1

-15%

IPTU < IPVA

6.775,0

3.694,9

3.080,1

83%

Total
IPTU > IPVA
Rio de Janeiro

Manaus

IPVA-IPTU

Variação

87,2

31,9

55,4

174%

394,3

344,0

50,3

15%

66,2

17,1

49,1

288%

107,3

65,6

41,7

63%

Sorocaba

83,9

42,4

41,5

98%

Contagem

52,3

16,0

36,3

227%

Cuiabá

48,9

15,5

33,4

215%

São Caetano

54,1

20,9

33,2

159%

Belo Horizonte
Uberlândia
Ribeirão Preto

Teresina

45,5

12,9

32,6

252%

Curitiba

270,3

238,3

32,0

13%

Fonte: STN/Finbra
18

Para uma visão geral das dificuldades enfrentadas atualmente na América Latina para ampliar e melhorar a tributação, ver Tanzi (2007).
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promover uma alteração relevante na composição da carga global (37 vezes maior) e nos seus
efeitos colaterais para a economia e para a sociedade.
A expansão da tributação sobre a renda também enfrenta grandes desafios. Ainda restam
muitas informações para uma melhor compreensão do tema como, por exemplo, quantos e
quem são os assalariados, hoje, sujeitos à alíquota superior do IRPF. É provável que essa seja
uma base reduzida, composta basicamente por servidores e empregados do setor público19 e
outros poucos funcionários de grandes empresas. Majorar alíquotas do IRPF para atingir um
contingente tão limitado trará mais conflitos do que resultados. Não é aí que se encontra a
verdadeira elite deste país, pois os ricos estão organizados sob a forma de pessoas jurídicas (às
vezes até sem finalidade lucrativa)20. Não é um fenômeno novo e nem exclusivo do Brasil, mas
talvez aqui haja algum exagero.
Um caso particular, digno de nota, nesse debate do IR envolve a renúncia do imposto de
renda por conta das deduções com gastos em saúde e o gasto público nesse setor. De acordo
com a Receita Federal21, em 2003, os abatimentos no IRPF com despesas médicas somaram
R$ 20,2 bilhões (para 4,3 milhões de contribuintes), enquanto a despesa da União, no mesmo ano, para atender à vinculação da saúde foi de R$ 27,2 bilhões (para atender mais de
180 milhões de cidadãos). Isso significa que o Estado financiou, via isenção do IR, um gasto
com saúde trinta vezes maior, em termos per capita, do que aquele que efetivamente aplica
de seu orçamento.
Uma boa nova vinda do resto do continente diz respeita à atenção crescente para a tributação da renda – em particular, assunto cada vez mais debatido pela Cepal22, mas algumas questões permanecem sem respostas claras. Como substituir o imposto de renda das empresas pelo
de indivíduos, se os mais ricos recebem seus rendimentos como pessoas jurídicas?
Esse debate está estreitamente relacionado ao das contribuições sobre a folha salarial das empresas, cujas alíquotas são as mais altas do mundo, e incidem sobre uma das bases mais baixas
(refletida pela proporção salários/PIB). Uma comparação internacional com a Europa evidencia
uma brutal diferença no peso na economia constituída pela base salários: segundo Ipea (2006),
quando os salários e encargos sociais respondiam por 36,1% do PIB brasileiro, a mesma proporção era de 64,4% na Zona do Euro (variando de 60,4% em Portugal até 74,8% na Suécia).
Na economia moderna, com terceirização avançada, é impossível discutir a tributação da
renda dissociada da tributação dos salários, assim como distinguir mercadorias e serviços para
fins de tributação. É importante ressaltar que a informalidade não se restringe aos empregos de
19

Em 2007, as administrações públicas (sem empresas estatais) respondiam por 42% do IR retido na fonte sobre rendimentos do trabalho, embora certamente

empregassem uma parcela muito menor do total de trabalhadores brasileiros.
20

A última consolidação de IRPF divulgada pela Receita Federal (2003) revela que, entre as rendas informadas nos quadros acessórios da declaração, contrastam:

de um lado, que 3,8 milhões de contribuintes informaram ter recebido de décimo-terceiro cerca de R$ 8,7 bilhões; de outro, apenas 300 mil declararam rendas
de lucros e dividendos de R$ 20,8 bilhões. Em termos médios, no primeiro caso, os assalariados receberam um salário médio de R$ 2,2 mil, enquanto, no segundo
caso, um conjunto de acionistas recebeu R$ 5,8 mil/mês. Ou seja, as pessoas físicas que declaram ter sacado lucros e dividendos (como no caso das ditas empresas personalíssimas) em 2003 representavam menos de 2% do total que entregou declaração e, em princípio, ganhavam 2,6 vezes mais que os assalariados.
21

Ver consolidação das declarações anuais do IRPF de 2004 em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudotributarios/estatisticas/ConsolidaDir-

pf2004.pdf
22

Ver Cetrángolo e Sabaini (2007), por exemplo.
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baixa qualificação, pois, cada vez mais, observa-se a tendência dos profissionais de alta qualificação e remuneração a atuarem como pessoas jurídicas. Também é difícil elevar a arrecadação
do imposto sobre a renda em um quadro marcado por tratamentos especiais para ganhos financeiros, uma classe média, ainda restrita, e ricos recebendo no exterior e/ou como empresas23.
Esse mosaico de informações sinaliza que, a despeito de não faltarem ideias, propostas e
projetos de reforma tributária, o país ainda é carente de um diagnóstico mais preciso, atualizado
e consistente. Falta mais transparência na cobrança dos tributos e no seu conhecimento. Esse
é o atalho para uma postura mais ativa e eficaz na promoção da equidade nas contas, ações e
políticas públicas. Se o objetivo das políticas fiscais e tributárias for reduzir a desigualdade, é
premente repensar, antes de tudo, a tributação sobre o consumo. Entendemos que diferenciar
alíquotas conforme a essencialidade dos bens e reavaliar o retorno dos benefícios concedidos de
forma indiscriminada podem ser medidas mais diretas, rápidas e eficazes.

Considerações finais
Reestruturar o padrão de financiamento do Estado Brasileiro é premente e reclama abandonar
dogmas e ideologias e buscar uma reflexão a mais técnica e aberta possível. A qualidade do gasto
também precisa ser considerada e priorizada. Isso não significa afirmar que o volume de recursos
seja irrelevante ou secundário, mas que não pode ser o único objetivo a ser perseguido. É imprescindível conciliar quantidade com qualidade e buscar uma melhoria contínua simultaneamente,
tanto na forma de financiar, quanto na forma de gastar. Lopreato (2007, p. 45) argumenta que o
passo inicial para fugir dos limites do debate atual “é a revisão do regime de política macroe-

conômica”. Considera, ainda, que, na área tributária, temas relevantes são,
[...] o valor e a composição da carga tributária; a distribuição de receita tributária e a redução do diferencial de gasto per capita entre as unidades da federação; o sistema de transferências constitucionais; a construção de um arranjo tributário favorável à competitividade
industrial e à melhoria da distribuição pessoal de renda.
No Brasil, como no resto da América Latina, predominam os impostos sobre o consumo em
detrimento daqueles que incidem sobre a renda. Garantir que o aumento do gasto social verificado recentemente seja financiado por uma estrutura mais progressiva, deve ser a preocupação
de todos os Estados nacionais, pois “somente assim será possível compatibilizar crescimento
econômico com o bem-estar social” (Mussi; Afonso, 2008, p. 1).
Adotar uma postura responsável (social e econômica) exige que sejam considerados não
apenas o destino dos gastos, mas também suas fontes. O que é fundamental ter claro em mente
23

Tanzi (2007) levanta uma dúvida sobre o potencial redistributivo do imposto de renda para a América Latina considerando uma peculiaridade da região:

as bases são muito estreitas e as rendas de capital, conta própria e altos assalariados podem escapar do IR. Ricardo Varsano complementa que aumentar
o número de faixas pode não resolver “[...] devido à mobilidade do capital. A tendência seria o que já foi feito no IR brasileiro: tributar exclusivamente
na fonte com alíquota moderada. Melhor manter simples, como já é, do que tentar melhorar a tributação sobre conta própria e pseudo-PJs. Por outro
lado, a contribuição sobre salários é enorme e, por causa do teto, muito regressiva (adotando a visão que isso é um imposto e não uma troca por renda
futura). Eu seria a favor de substituir parte das contribuições por IVA (isso está proposto como uma possibilidade da PEC do governo).”
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é que as diferentes formas de financiar os gastos não são indiferentes do ponto de vista macroeconômico. Uma expansão do gasto social baseado em uma tributação regressiva pode ser ‘um
tiro no pé’, ou seja, pode ir contra os próprios princípios e objetivos da política social.
Enfim, a reforma tributária é um tema cada vez mais central e inegavelmente se depara com
grandes desafios. A própria desigualdade de renda se coloca como uma dificuldade para a tributação, uma vez que implica um alto nível de informalidade no mercado de trabalho e uma baixa
razão salários/PIB.
O Brasil ainda não solucionou o desafio de integrar adequadamente políticas sociais e política econômica, e a reforma tributária pode constituir um instrumento, por excelência, para
enfrentar esse desafio. O maior desafio é promover políticas e práticas que articulem as ações
do Estado, desde os programas estruturantes, passando pelos serviços de saúde e educação
básica, até o desenvolvimento regional – ou seja, conciliar as políticas econômicas e sociais.
Nesse contexto, o padrão de tributação pode constituir um pilar fundamental da estratégia de
desenvolvimento socioeconômico.
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Capítulo 8

Bases institucionais e financeiras da
Seguridade Social no Brasil
Sulamis Dain

A Saúde no contexto de estruturação da proteção social: o caso brasileiro
em perspectiva comparada
No Brasil, a unificação das ações e serviços públicos de saúde em programa de acesso universal
e de direito da cidadania foi consagrada na Constituição Federal de 1988. Desde então, o direito
primário à Saúde, aos benefícios da Previdência e aos benefícios e serviços da Assistência Social se
associou à institucionalização do OSS que, coerentemente, buscava representar a precedência da
cobertura dos direitos sociais sobre a disponibilidade de recursos (Dain, 2000) tornando impositivas
a busca por novas fontes e a ampliação das receitas vinculadas aos programas que o integravam.
Ao combinar direitos individuais e coletivos, contribuintes e cidadãos num mesmo programa, a nova visão de proteção social integrou padrões distintos de financiamento, baseados em
impostos, contribuições sociais e recursos de dois orçamentos: o Orçamento Geral da União
(OGU) e o OSS (Dain, 2000).
A experiência internacional apresenta grande diferenciação das condições institucionais e de
financiamento, mesmo que tais diferenças não resultem em privação de cidadania ou amesquinhamento da proteção social.
Na Previdência, sistemas universais tanto podem estar baseados no financiamento tributário
(e benefícios de valor único), como em sistema de primeiro pilar universal e contribuição associada à diferenciação de benefícios ou, ainda, em programas de seguro com aporte do Estado
para os não-incluídos a priori como contribuintes.
Na Saúde, é possível ter cobertura universal tanto a partir de contribuições diretas, com o Estado
respondendo por falhas de capacidade contributiva, como a partir do financiamento tributário.
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A assistência social, por suas características essencialmente redistributivas, apoia-se exclusivamente em financiamento tributário.
A especialização das fontes – folha de salários para demarcar o mundo do trabalho e a contribuição individual, bem como impostos associados a gastos de fundo perdido – não revoga
necessariamente a solidariedade; mas é necessário um cimento social e uma soldagem política e
ideológica consistente que integre a diversidade de clientelas e interesses representados.
Onde a homogeneidade é maior e menor a desigualdade, a heterogeneidade e a fragmentação configuram-se bases institucionais e financeiras mais permanentes, com menor grau de
conflito na alocação e redistribuição dos recursos.
Assim, a questão do financiamento dessas políticas é, em si mesma, uma questão central.
À ampliação do compromisso público com o bem-estar da população, vigente nas economias desenvolvidas desde o pós-guerra, contrapõem-se, entretanto, as restrições decorrentes
de políticas de estabilização, impostas principalmente aos países da América Latina e ao Brasil,
inicialmente como parte dos acordos relativos à renegociação de seu endividamento externo.
Tais restrições têm sido inconsistentes com um enfrentamento das questões sociais apoiado em
abordagem sistemática, estrutural e em longo prazo, compatível com questões dessa natureza.
Assim, a pressão pela universalização de direitos sociais no campo dos serviços essenciais e
de pisos mínimos de renda convive com forte questionamento quanto à natureza e aos limites
da intervenção estatal, e com processos de privatização que transcendem o campo do setor
produtivo e alcançam a própria área de proteção social. No campo da Saúde, as dificuldades
decorrem também da especificidade do próprio campo da política.
Se na Previdência e na Assistência a provisão de benefícios pecuniários promove respostas imediatas, com impacto redistributivo quase instantâneo, a prestação de serviços de
saúde requer a combinação entre financiamento e gestão, com descentralização, integração
e organização territorial, além de defasagem temporal entre a ação e a percepção de seu
impacto positivo.
O apoio da população à política de saúde depende, portanto, da coerência e da persistência
das ações, num quadro de estabilidade financeira e política e compromisso ainda não configurado de maneira clara para o sistema público de saúde brasileiro. A isso se agrega a ação de um
setor privado, em clara situação de concorrência, de modo totalmente destoante da experiência
internacional no campo das políticas universais de saúde, condenando o sistema brasileiro de
saúde a uma ambiguidade permanente entre o direito social e a mercantilização dos serviços.

Em busca da suficiência e estabilidade de recursos: a difícil trajetória do
financiamento da saúde
Problemas adicionais decorrem do impasse permanente entre as pressões da demanda por
serviços de saúde e as restrições do financiamento.
Os programas universais justificaram, no capítulo da Ordem Social, a autorização para a diversificação das fontes da Seguridade. As necessidades de financiamento das políticas universais
destinadas a prover gastos não individualizados, como os serviços de Saúde, acrescentaram à
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tradicional folha de salários, base central do financiamento previdenciário, o aporte de contribuições sociais gerais (Cofins, PIS/Pasep e CSLL).
A composição inicial do OSS – sem vincular fontes para cada área específica – contemplou a
natureza distinta dos benefícios e serviços, prevendo, além das fontes supracitadas, o aporte de
recursos fiscais do Tesouro a fundo perdido (Lima, 2007).
Do ponto de vista das relações financeiras intergovernamentais, a criação do SUS materializou o esquema tripartite de financiamento federativo da Saúde, pretendendo integrar os recursos federais do OSS e do OGU aos recursos fiscais de estados e municípios.
No processo de competição por recursos, os programas universais, com menor capacidade
de defesa, foram sendo progressivamente isolados na luta pelo acesso às fontes de receita vinculadas, pela Constituição, a seu financiamento. As três áreas da Seguridade sempre trataram
seus campos administrativos e financeiros de forma independente, apoiados em forte legislação
infraconstitucional. O Sistema Único da Saúde (SUS) foi regulamentado pela Lei Orgânica da
Saúde – lei 8.080, de setembro de 1990 – e pela lei 8.142 de dezembro do mesmo ano1.
Em 1993, sob a alegação de restrições fiscais e de aumento das despesas da Previdência
Social, os recursos originários da folha de salários deixaram de ser repassados ao Ministério da
Saúde, passando a financiar exclusivamente a Previdência Social.
A interrupção do aporte desses recursos para a Saúde gerou grande instabilidade nos
anos subsequentes, aumentando a dependência da saúde em relação a outros recursos do
Tesouro Nacional.
O crescimento de receita por conta das novas contribuições sociais e ampliação das préexistentes foi parcialmente neutralizado pela desvinculação das receitas da União, através do
Fundo Social de Emergência (FSE), que vigorou em 1994 e 1995, posteriormente renomeado
como Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) entre 1996 a 1999.
A estratégia de desvinculação de recursos vem sendo mantida desde então, através da Desvinculação de Receitas da União (DRU) que, como os dispositivos anteriores, capturam 20% da
arrecadação de impostos e contribuições da União, (com exceção dos Fundos de Participação e
da contribuição sobre a folha de salários).
Na segunda metade da década de 1990, o Ministério da Saúde encampa e lidera a luta pela
criação de uma fonte específica de financiamento para a Saúde, a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF), implantada em 1997, e que, mais uma vez, frustrou
a saúde. Não só diminuiu a importância de recursos como a CSLL e da Cofins no orçamento
do Ministério da Saúde como, em 1999, a passa também a financiar a Previdência e, a partir de
2001, o Fundo de Combate à Pobreza (Ipea, 2007).
A aprovação da Emenda Constituição 29 (EC 29) em 2000 estabeleceu patamares mínimos
de aplicação de recursos da União, dos estados e dos municípios no apoio ao SUS, além de estabelecer clara regra de indexação para a variação dos gastos federais.
1

O art. 198, § 1º da Constituição de 1988 definiu o financiamento da Saúde pelo Orçamento da Seguridade Social – OSS, nos três níveis de governo. Até a edição

da primeira LDO (1990), o Art. 55 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT destinava 30% do OSS para a Saúde. A partir de 1990, verificou-se,
de forma cada vez mais acentuada, a não observância do artigo 55 do ADCT, já mencionado, que regia os repasses do MPAS ao Ministério da Saúde.
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A EC 29 deveria promover a blindagem do sistema em termos da sustentabilidade e suficiência
de recursos, avançando também na solidariedade federativa através da definição de parâmetros
para o estabelecimento de relações fiscais intergovernamentais no SUS.
Apesar do apoio à emenda, aos seus desdobramentos legais e à sua normatização, não se
materializaram as expectativas de um aumento mais substantivo do gasto federal em saúde.
De outro lado, no plano federal, a EC 29 reforçou a tendência à definição de soluções específicas de financiamento dentro do OSS (Ipea, 2007), além de dissociar a Saúde dos expressivos aumentos da receita das contribuições sociais. A União passou a beneficiar-se do dinamismo dessas
contribuições, sem a ele associar a expansão de gastos universais da Seguridade e da saúde.
Se é verdade que a EC 29 teve o inegável mérito de comprometer efetivamente os recursos
dos governos de estados e municípios com o financiamento da saúde, é bom lembrar que, no
plano federal procedeu-se à desvinculação da Saúde do OSS.
Durante todo o período pós-constituinte, foi mantida a baixa participação dos investimentos
na execução orçamentária do Ministério da Saúde e não houve espaço financeiro para a existência de uma política mais ampla de correção das desigualdades de acesso derivadas da má
distribuição da oferta de serviços. A cobertura das ações e serviços do SUS manteve-se limitada
e os vazios assistenciais ainda estão por superar.
Nessa perspectiva, o SUS continua subfinanciado, representando menos de 17% do OSS e
cerca de 5% da despesa efetiva do governo federal. (Ugá; Marques, 2005).

Mudanças no campo da administração de recursos
A criação da Super Secretaria da Receita Federal, hoje responsável também pela administração da folha de salários, base de financiamento da Previdência Social virtualmente unificou os
dois orçamentos (OSS e OGU), reduzindo ainda mais o espaço próprio, institucional e político
da Saúde no contexto da proteção social no Brasil.
Na prática, a dimensão universalizante do projeto da Seguridade Social brasileira foi minimizada, o que não decorre, como se afirma de uma resposta ‘responsável’ ao ‘caráter perdulário’
do capítulo da Ordem Social da Constituição de 1988. A ‘crise’ de financiamento dos gastos da
Saúde e da Seguridade Social como um todo não existiria se a alocação dos recursos vinculados
a esses programas tivesse respeitado sua destinação constitucional.

Descentralização e Partilha Federativa no Brasil
A sugestão de mudança dos critérios do artigo 35 da lei 8080, referentes à alocação de recursos no interior do SUS, embora superada nos termos do estágio atual de tramitação da emenda,
segue como real possibilidade de partilha, se vingar a reformulação do Fundo de Participação
de Estados e Municípios que integra o Projeto de Reforma Tributária do Executivo Federal, em
tramitação no Congresso Nacional.
De tão alarmante, merece comentários a constante ameaça de revogação dos mecanismos de
financiamento que vem permitindo a construção do SUS como um sistema único de natureza
federativa, baseado em critérios alocativos próprios ao setor saúde.
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Os critérios alocativos do SUS, constantemente aperfeiçoados, levam em conta o território
e a regionalização das ações da saúde, a hierarquização dos serviços e a construção de redes,
as necessidades e a demanda da população por serviços, as características epidemiológicas, as
diferenças de capacidade de gestão de estados e municípios, os desníveis na oferta de serviço e
as necessidades de investimento, as características territoriais especiais (fronteiras, região amazônica, entre outras).
A PEC propõe a consolidação das contribuições sociais em um Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) federal com partilha para estados e municípios a ser posteriormente regulamentada.
Se aprovadas as mudanças de seus critérios de repasse por critérios exógenos ao Ministério
da Saúde, este passaria a ser um mero repassador de recursos aos governos subnacionais, ignorando as características de diferenciação (territorial, de infraestrutura, populacionais, epidemiológicas e da distribuição de equipamentos e de recursos humanos) intrínsecas à natureza das
ações e serviços públicos de saúde.
Existe uma diferença fundamental entre a redistribuição de renda para fins de equidade entre
os cidadãos (como é o caso da bolsa família e de outros mecanismos de garantia de pisos assistenciais) e a equalização de ações e serviços no território, como é o caso das políticas universais
de saúde e educação.
Mesmo entre estas ações, a diferença é total, uma vez que a Educação pode ser descentralizada em módulos equivalentes em todo o território, em contraposição à saúde, cuja descentralização é baseada em hierarquização de serviços, em capacidades desiguais, na produção e/ou
distribuição de insumos e produtos complexos, etc.
Em federações mais homogêneas, onde os governos estaduais dispõem de capacidade de regulação, a função de equalização foi transferida a esse nível de governo, cabendo ao governo federal uma
ação supletiva baseada no princípio da subsidiariedade. Certamente, esse não é o caso do Brasil.
A tendência de reprodução dos critérios dos Fundos de Participação de Estados (FPE) e de
Municípios (FPM), sobretudo no nível municipal, pareceria deixar implícita a eficácia desse mecanismo na equalização de recursos na federação.
Entretanto, ao longo dos 30 anos desde a instituição dos FPE e FPM, inúmeras críticas vêm sendo feitas, principalmente aos critérios do FPM. As transferências redistributivas estavam pautadas,
originalmente, por premissas equalizadoras de forma a diminuir as desigualdades no acesso às receitas tributárias das esferas subnacionais de governo e, ao mesmo tempo, garantir recursos livres
aos orçamentos subnacionais, servindo para atender aos apelos de maior autonomia dos entes federativos. Os montantes alocados para os Fundos de Participação provinham de 10% do produto
da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI).
Na concepção original, os critérios de distribuição do FPE privilegiavam diretamente as Regiões Norte e Nordeste devido à ‘reserva do FPE’ formada por 20% dos recursos do Fundo
distribuídos aos estados e (antigos) territórios dessas regiões. Dos 80% restantes, 5% eram
distribuídos proporcionalmente à superfície de cada Unidade de Federação (UF) e 95% eram
distribuídos segundo coeficientes de participação, resultados do produto do fator representativo
da população pelo fator representativo do inverso da renda per capita de cada estado e do DF.
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Cabe enfatizar que os critérios de superfície e população justificavam-se pela necessidade
de atendimento às maiores demandas por serviços públicos. Já o inverso da renda tinha como
propósito destinar mais recursos a estados com níveis menores de renda por habitante.
Quanto ao FPM, na formulação inicial da EC 18, de 1965, ele só era distribuído para os
municípios que não fossem capitais, segundo critério populacional que favorecia os menos populosos. Em 1967, as capitais são incluídas na partilha, recebendo 10% dos recursos do fundo.
Diferentemente do FPE, o FPM foi concebido mais como um mecanismo autônomo de ‘renda
mínima fiscal’ do que como um importante fluxo redistributivo.
Embora concebido inicialmente com orientação descentralizadora, o sistema tributário de
1965 a 1967 foi gradualmente modificado ao longo dos anos da ditadura, de modo a concentrar
mais a receita e controlar a alocação do gasto no âmbito federal. A partir de 1968, novas condicionalidades vão sendo atreladas aos Fundos de Participação, reduzindo a liberdade orçamentária das unidades subnacionais e vinculando grande parte dos recursos transferidos a algum
programa ou função específicos.
Parece incontestável que a EC 29 tenha conferido maior estabilidade aos aportes federais
para o SUS, além de ter ampliado a participação de estados e municípios em seu financiamento.
Persistiam, entretanto, problemas relativos à falta de uma definição das ações e serviços públicos de saúde para efeitos da vinculação de recursos; e subsistem problemas de insuficiência de
recursos, sobretudo no sentido de mudar o patamar de oferta dos serviços e realizar investimentos que deem materialidade aos preceitos constitucionais de universalidade e integralidade nas
ações do SUS. Tudo isso justificava a luta pela regulamentação da Emenda, assumida tanto pela
Câmara dos Deputados como pelo Senado.
A observação da tramitação do Projeto de Lei do Senado (PLS), n. 121/2007, do Senador Tião
Viana, e de duas distorções ao longo do processo elucida as presentes tendências ao debates
sobre o volume e alocação dos recursos da Saúde. A partir de uma coerência inicial com os
pontos fundamentais da Resolução n. 322 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que consolida
o entendimento do movimento sanitário sobre o financiamento da Saúde, o PLS n. 121 sofreu
modificações importantes na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
As emendas introduzidas representavam a manutenção da vinculação dos gastos da União
com ações e serviços públicos de saúde à variação nominal do PIB, e a não realização de cerca
de R$ 20 bilhões adicionais no orçamento do Ministério da Saúde, associados à formulação
original, que definia 10% da receita corrente bruta como participação dos recursos federais no
gasto em ASPS.
No projeto do Senado, a definição de ‘ação e serviço público de saúde’, incluía gastos com
inativos e pensionistas do setor e com saneamento em municípios com até 50 mil habitantes,
além de reduzir à base de cálculo sobre a qual deveriam incidir os percentuais vinculados para
estados e municípios· As mudanças introduzidas determinavam também que o repasse dos
recursos da União para estados e municípios reproduzisse os critérios de distribuição do FPE
e do FPM.
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A sugestão de mudança dos critérios do artigo 35 da lei 8080, referentes à alocação de recursos no interior do SUS, embora superada nos termos do estágio atual de tramitação da emenda,
segue como real possibilidade de partilha, se vingar a reformulação do FPE e do FPM, que integra
o Projeto de Reforma Tributária do Executivo Federal em tramitação no Congresso Nacional2.
Destaca-se, nesta análise, a constante ameaça de revogação dos mecanismos de financiamento baseado em critérios alocativos próprios ao setor saúde, que vem permitindo a construção do SUS como um sistema único de natureza federativa.
Tais critérios, por definição muito diferentes dos critérios que regem a partilha dos FPE e
FPM, levam em conta o território e a regionalização das ações da saúde, a hierarquização dos
serviços e a construção de redes, as necessidades e a demanda da população por serviços, as características epidemiológicas, as diferenças de capacidade de gestão de estados e municípios, os
desníveis na oferta de serviço e as necessidades de investimentos, as características territoriais
especiais (fronteiras, região amazônica, entre outras).
Apesar das dificuldades, o SUS desponta no cenário brasileiro como a prática federativa mais
avançada nos processos de descentralização, adequada às características brasileiras de heterogeneidade e fragmentação nos níveis locais de governo. A prática do SUS de construção de seu
sistema único, por suas características inovadoras já foi seguida para a Assistência Social, que
instituiu o Sistema Único de Assistência Social (suas) e, mais recentemente, pelo sistema de
Segurança Pública, ainda em construção.
Se aprovadas as mudanças de seus critérios de repasse por critérios exógenos ao Ministério
da Saúde, este passaria a ser um mero repassador de recursos aos governos subnacionais. Isso
implicaria ignorar a diferença fundamental entre a redistribuição de renda para fins de equidade
entre os cidadãos (como é o caso da bolsa família e de outros mecanismos de garantia de pisos
assistenciais) e a equalização de ações e serviços no território, como é o caso das políticas universais de saúde e educação.
Mesmo entre essas políticas, a diferença é total, uma vez que a educação pode ser descentralizada em módulos equivalentes em todo o território, em contraposição à saúde, cuja descentralização é baseada em hierarquização de serviços, em capacidades desiguais, na produção e/ou
distribuição de insumos e produtos complexos, entre outros.
Em federações mais homogêneas, onde os governos estaduais dispõem de capacidade de regulação, a função de equalização foi transferida a esse nível de governo, cabendo ao governo federal
ação supletiva baseada no princípio da subsidiariedade. Certamente este não é o caso do Brasil.
A tendência de reprodução dos critérios do FPE e do FPM, sobretudo no nível municipal,
pareceria deixar implícita a eficácia desse mecanismo na equalização de recursos na federação.
Entretanto, ao longo dos 30 anos desde a instituição dos FPE e FPM, inúmeras críticas vêm
sendo feitas, sobretudo aos critérios do FPM. As transferências redistributivas estavam pautadas, originalmente, por premissas equalizadoras de forma a diminuir as desigualdades no acesso
às receitas tributárias das esferas subnacionais de governo e, ao mesmo tempo, garantir recursos
livres aos orçamentos subnacionais, servindo para atender aos apelos de maior autonomia dos
2

A PEC propõe a consolidação das contribuições sociais em um IVA federal com partilha para estados e municípios, a ser posteriormente regulamentada.

149

Seguridade Social, Cidadania e Saúde

entes federativos. Os montantes alocados para os Fundos de Participação provinham de 10% do
produto da arrecadação do IR e do IPI.
Pela quantidade de recursos que o fundo mobiliza, é criado no país um incentivo financeiro potente à multiplicação de pequenos municípios. Os resultados desfavorecem as cidades
médias e grandes atingidas pelos problemas metropolitanos, e privilegiam a ‘pulverização da
representação política’. Mais expressivos numericamente, esses municípios resistem a qualquer
mudança nos critérios de rateio do FPM e, por isso, acabaram intocados durante o processo de
reformulação da Constituição Federal.
Outros problemas se agregam ao sistema de atual de partilha, dos quais se destaca a insuficiência de mecanismos que levem em conta as necessidades de recursos fiscais, o que dificulta a
equalização da capacidade real de oferta de serviços públicos nessas instâncias, tendo em vista
as diferenças de demandas e custos.
A partilha não só não resolve como agrava a fragilidade das conexões orçamentárias entre
os governos municipais e estaduais, o que determina um padrão federativo onde as articulações
dominantes são aquelas entre o governo central e cada jurisdição municipal, induzindo à fragmentação e inviabilizando a superação das desigualdades.
Em conclusão, aplicar esses critérios à partilha do SUS, além de revogar as virtudes do processo
de descentralização atual, remete o sistema de saúde a critérios obsoletos, politizados no viés dos
pequenos municípios e que desamparam as regiões metropolitanas onde se concentram 45% da
população e para onde converge a pressão por serviços de saúde de média e alta complexidade.

A alocação de recursos no contexto da regulamentação da Emenda
Constitucional 29
Simulações realizadas em 2007, com utilização dos critérios alocativos dos FPE e FPM aos
repasses do SUS apontaram mudanças dramáticas nas transferências aos municípios de capitais
e ganhos concentrados nos menores municípios brasileiros, caso as mudanças de fato ocorressem (Dain; Pacheco, 2007)3.
O Gráfico 1 simula resultados da realocação de recursos no SUS para os municípios de capitais, caso fossem adotados os critérios do FPM, revelando grande disparidade de seu impacto,
com consequências certamente não previstas ou desejadas pelo SUS.
Em face das inúmeras ameaças à suficiência de recursos e à autonomia alocativa do SUS, e
do o interesse do governo na prorrogação da CPMF, fez-se a associação entre as duas questões –
a prorrogação da CPMF e a regulamentação da EC 29. Para aprovação do PLP na Câmara, nePara simular os valores da PLS121 foram realizados os seguintes procedimentos: Multiplicação do valor recebido de transferências
do SUS pela participação do estado (município, capital ou faixa pop) na população nacional, posteriormente multiplicados por 0,7
(70%); multiplicação do valor recebido de transferência do SUS pela participação do estado (município, capital ou faixa pop) no
FPE (ou FPM, dependendo do caso), posteriormente multiplicado esse resultado por 0,25 (25%); Somando os dois resultados acima
se chega a 95% do total das transferências simuladas; A partir daí foi calculada a participação de cada estado no total das transferências simuladas do SUS e comparada com a original; Também, foram multiplicadas as transferências originais por 0,95 (95%) para
comparar as variações dos resultados em termos absolutos (R$), do original para o simulado. Os municípios estão divididos por UF,
uma vez que seria inviável e desnecessário no curto prazo trabalhar município por município. Assim, os dados municipais agregados
são a soma dos municípios para cada UF. Foram também feitas simulações para municípios de capitais. As simulações por porte de
município foram realizadas a partir de dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos (SIOPS).
3
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Gráfico 1 - Comparação da participação das capitais na receita do SUS, regra atual e
PLS 121
Comparação da Divisão de Receitas de Transferências do SUS em % do Total na Capitais - 2006
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Fonte: Lima; Dain; Pacheco, 2008

gociou-se, como solução intermediária com o governo, um aumento do percentual da CPMF
repassado à saúde, não incorporável ao piso. Os recursos do orçamento federal para ações e serviços públicos em saúde receberiam um acréscimo de R$ 24 bilhões no período de 2008 a 2011:
R$ 4 bilhões em 2008, R$ 5 bilhões em 2009, R$ 6 bilhões em 2010 e R$ 9 bilhões em 2011.
Em dezembro de 2007, o Senado Federal não aprovou a prorrogação da CPMF, ganhando importância crucial, para a Saúde, comprometendo a regulamentação da EC 29, uma vez que os recursos
adicionais negociados teriam como fonte essa contribuição, da qual dependia também parte significativa dos investimentos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da saúde.
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Dada a não-garantia da receita necessária à sua implantação, o futuro do PAC da saúde permanece indefinido até o momento.

A Reforma Tributária e sua influência no financiamento da saúde
A proposta de reforma tributária enviada pelo Executivo federal ao Congresso – PEC 233/2008 –
praticamente abandona o projeto apresentado pelo governo em 2003, ainda tramitando pela Câmara dos Deputados, após aprovação parcial e devolução da parte conflituosa pelo Senado, sem
solução à vista. Essa ‘nova’ proposta prevê a extinção de cinco tributos federais: a Cofins, o PIS,
a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), o Salário Educação, e da CSLL
(que seria incorporada ao IRPJ) e a criação de um imposto sobre o valor adicionado (IVA-F).
Através dessas medidas, o governo espera instituir um sistema de tributos indiretos neutros
e simples, elevando a eficiência econômica, desonerando os investimentos, ampliando a base de
contribuintes e eliminando as distorções do comércio exterior.
As alíquotas dos IVA seriam determinadas por leis federais e estaduais – essas últimas, seguindo critérios determinados nacionalmente. Além disso, o IVA estadual estaria sujeito ao princípio do destino, ao invés do princípio da origem (ou misto) adotado atualmente o que, teoricamente, resolveria o problema da guerra fiscal, se realizado conjuntamente com uma política de
desenvolvimento regional. O prazo de transição entre o atual sistema e a proposta do governo
giraria em torno de dois a três anos para o IVA federal e de cinco anos para o IVA estadual.
O debate sobre a reforma tributária se torna fundamental para a discussão do financiamento
da saúde pública no Brasil no contexto da Seguridade Social, não como uma promessa, mas
como mais uma ameaça. De fato, a Reforma Tributária propõe a alteração de receitas que são ou
podem vir a ser vinculadas aos gastos com saúde, hoje instabilizados pela perda da CPMF.
Como proposta de mudança estrutural no sistema tributário nacional, a PEC 233/2008 parece estar em franca contradição (ao menos como argumento) aos movimentos de recomposição
da receita do SUS. Tais movimentos sugerem a recriação da CPMF como CSS exclusiva da Saúde à alíquota de 0.1% (vis-a-vis alíquota anterior de 0,2% para a Saúde sobre a mesma base de
cálculo) e propõem a elevação das alíquotas sobre o IPI de bebidas e fumo. Tais medidas seriam
insuficientes para repor os recursos correntes da Saúde e para prover o sistema de dinheiro novo
para o financiamento do PAC da Saúde. A eventual aprovação da CSS deslocaria o horizonte do
acréscimo de recursos para 2009.
No Senado Federal, onde a maioria do governo é mais duvidosa, buscam-se alternativas mais
radicais à CSS, como a Cide sobre bebidas, fumo e automóveis e a elevação da tributação da
renda sobre ganhos financeiros. Assim como a própria criação da CSS, tais iniciativas, se aprovadas, atropelariam as determinações da reforma tributária estrutural. Embora as duas decisões
possam ser tomadas separadamente, a precedência da reforma tributária de emergência poderá
limitar o fôlego da reforma de longo prazo. Ou, alternativamente, a alegação da mudança estrutural pode paralisar mudanças conjunturais na já atribulada agenda tributária do Brasil.
Sem a CPMF, o novo IVA federal responderia pelo financiamento de 100% dos gastos
com ações e serviços públicos de saúde. Se considerarmos as arrecadações tributárias dos
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últimos sete anos (2000 a 2006) podemos ter uma ideia da grandeza dos impostos e contribuições a serem alterados pela reforma tributária estrutural. Substituindo a Cofins, o PIS e a
Cide pelo IVA federal e o ICMS pelo IVA estadual, percebe-se que o IVA Dual representaria
grande parte da carga tributária nacional dos últimos cinco anos (2002 a 2006), conforme
Tabela 2.
Em média, aproximadamente 12,7% do IVA Dual ou 27,0% do IVA federal seriam necessários para quitar os gastos com ações e serviços públicos de saúde de 2002 a 20064. Tomando
2006 como exemplo, os recursos necessários ao pagamento de R$ 40,75 bilhões de gastos com
ASPS representam aproximadamente 13,03% do IVA Dual ou 27,71% do IVA federal.

Tabela 1 - Recursos adicionais para a saúde (2008-2011)
Ano

2008
2009
2010
2011
Total

Recursos adicionais para saúde (2008 a 2011)* em R$ bilhões
Estimativa da % adicional de Valor adicional Recursos para Recursos totais
CPMF
arrecadação da de arrecadação saúde var. nom.
para saúde
CPMF
da CPMF
PIB
40,00
10,178
4,071
49,7
53,8
43,47
11,619
5,051
54,5
59,6
47,69
12,707
6,080
59,7
65,8
52,46
17,372
9,114
65,5
74,6
24,296

Nota: * Para estimar a CPMF, considerou-se a participação média da arrecadação da CPMF no PIB de 2004 a 2008, que foi 1,43%,
aplicou-se este percentual nas estimativas do PIB (cerca de 10% ao ano).
Elaboração própria

Tabela 2 – Carga tributária segundo proposta de reforma tributária - 2000/2006
2000
% do % do
PIB Total
Carga Total 31,15 100,0
União
20,77 66,7
IR+CSLL
4,81 15,4
IVA-F
5,57 17,9
Outros
10,40 33,4
Estados
8,61 27,6
IVA-E
6,98 22,4
(sem ISS)
Outros
1,63 5,2
Municípios 1,77 5,7
ISS
0,57 1,8
Outros
1,20 3,8
IVA-F+
12,54 40,3
IVA-E
IVA-F+
13,11 42,1
IVA-E+ ISS

2001
% do % do
PIB Total
32,33 100,0
21,65 67,0
5,18 16,0
5,81 18,0
10,66 33,0
8,92 27,6
7,08 21,9

2002
% do % do
PIB Total
33,37 100,0
22,81 68,4
5,95 17,8
6,05 18,1
10,81 32,4
8,74 26,2
6,97 20,9

2003
% do % do
PIB Total
32,82 100,0
22,18 67,6
5,77 17,6
5,90 18,0
10,51 32,0
8,75 26,7
6,89 21,0

2004
% do % do
PIB Total
33,69 100,0
22,84 67,8
5,65 16,8
6,46 19,2
10,73 31,8
8,94 26,5
7,03 20,9

2005
% do % do
PIB Total
34,95 100,0
23,99 68,6
6,40 18,3
6,50 18,6
11,09 31,7
9,06 25,9
7,09 20,3

2006
% do % do
PIB Total
35,5 100,0
24,26 68,3
6,40 18,0
6,33 17,8
11,52 32,5
9,22 26,0
7,13 20,1

1,85 5,7
1,75 5,4
0,60 1,8
1,15 3,6
12,89 39,9

1,77 5,3
1,82 5,5
0,57 1,7
1,25 3,7
13,01 39,0

1,86 5,7
1,89 5,8
0,57 1,7
1,32 4,0
12,79 39,0

1,90 5,6
1,92 5,7
0,61 1,8
1,31 3,9
13,50 40,1

1,97 5,6
1,90 5,4
0,66 1,9
1,24 3,5
13,59 38,9

2,09 5,9
2,02 5,7
0,72 2,0
1,30 3,7
13,46 37,9

13,48 41,7

13,59 40,7

13,36 40,7

14,11 41,9

14,25 40,8

14,18 40,0

Elaboração própria
4

Foram excluídos os anos de 2000 e 2001 da análise, devido à ausência da Cide neste período.

153

Seguridade Social, Cidadania e Saúde

Utilizando-se do mesmo instrumental adotado na hipótese acima, juntamente com estimativas de carga tributária, PIB e gasto com ações e serviços públicos de saúde em 2007, buscou-se
estimar os percentuais do IVA necessários ao financiamento do gasto federal com ASPS nesse
mesmo ano. A Tabela 3 mostra os resultados dessa estimativa de maneira resumida, notando-se
que as hipóteses 1 e 2 referem-se à inclusão da CPMF (exclusiva da Saúde ou com alíquotas de
0,2 % então vigentes).
Inicialmente, notamos que os percentuais são consistentes com a série calculada de 2000 a
2006, tornando plausível essa estimativa. Considerando a primeira hipótese, que é o sistema
vigente em 2007, cerca de 7,24% do IVA Dual ou 15,28% do IVA federal seriam necessários para
‘bancar’ os gastos públicos com saúde neste ano. Na ausência da CPMF, a saúde seria financiada
exclusivamente pelo IVA, e teriam sido necessários 12,45% do IVA Dual ou 26,26% do IVA
federal para financiar o gasto com saúde.
Devem ser destacadas as limitações que esta análise apresenta. A reforma tributária pode
alterar os valores arrecadados pelos impostos que compõem o IVA, fazendo com que os percentuais apresentados anteriormente tenham algumas oscilações. Entretanto, feitas essas ressalvas,
a simulação chama atenção para o esforço redobrado que a saúde terá de empreender para se
apropriar de percentual elevado de uma única fonte de receita federal, caso pretenda preservar
o padrão mínimo de financiamento vigente nos anos 2000.

Bases de cálculo alternativas e a Reforma Tributária
As simulações feitas anteriormente consideram o gasto efetivo com ações e serviços públicos
de saúde entre 2000 e 2006 – ou seja, todo o gasto com saúde que foi executado no período.
Podemos fazer o mesmo exercício utilizando, para base de cálculo dos gastos com ações e serviços públicos de saúde, a aplicação de 10% da receita corrente bruta do governo federal – como
consta da PLP 01/2003.
Nesse caso, os gastos com ASPS seriam consideravelmente maiores. A Tabela 4 mostra isso
mais claramente.
Para financiar as ASPS sem a CPMF, os percentuais do IVA necessários para financiamento da
saúde são maiores do que nas análises anteriores. Os percentuais médios do IVA Dual para o período
2002/2006 seriam de 17,9%. Para o IVA federal, esse percentual teria de ser de 38%. Comparando

Tabela 3 - Estimativa do percentual necessário do IVA para financiamento da saúde - 2007
IVA Dual
IVA-F
IVA-E
CPMF1
Gasto com ASPS2

R$ Bilhões
354,06
167,83
186,23
35,00
44,07

Hipótese 1
7,24%
15,28%
13,77%

Hipótese 2
2,56%
5,40%
4,87%

Hipótese 3
12,45%
26,26%
23,66%

Nota: Os valores do IVA foram calculados com base nas estimativas da carga tributária de 2007 de Amir Khair.
1
Projeção de arrecadação da CPMF na LOA 2007.
2
Calculando com base no gasto efetivo com ASPS de 2006 e na projeção da variação nominal do PIB (EC 29).
Elaboração própria
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2002

2003

2004

2006

31,20%

9.030.000,80
31,09%

31,47%

30,83%

28,94%

28,78%

10.666.748,21 12.096.914,64 13.891.332,12 15.260.931,42 16.808.017,27

11,86%
26,30%
21,61%

11,95%
26,91%
21,48%

22,96%

26,45%

12,29%
22,49%

26,25%

12,11%
22,82%

24,85%

11,89%

24,59%

26,85%

12,84%

25,11%

28,28%

13,20%

17.674.712,80 19.911.090,98 23.640.750,61 26.347.786,49 31.167.665,98 37.471.526,36 41.598.729,80

30,01%

7.577.137,58

57,01%

59,28%

59,07%

59,78%

58,58%

54,99%

54,68%

IVA Dual
Percentual do IVA para
IVA-F
Financiamento da Saúde
IVA-E

Total a ser Financiado pelo IVA (a-b)

Particip. % (b/a)

Cota fictícia da CPMF para ASPS (b)

3

Hipótese 3- Sem CPMF

IVA Dual
Percentual do IVA para
IVA-F
Financiamento da Saúde
IVA-E
12,79%

13,19%

0,00%

0,00%

-

13,64%

15,71%

7,30%

0,00%

-

13,20%

15,41%

7,11%

0,00%

-

13,67%

14,88%

7,12%

0,00%

-

15,58%

17,01%

8,13%

0,00%

-

15,98%

18,00%

8,46%

31,41%

38,23%

38,45%
30,69%

17,24%

17,07%

33,32%

38,38%

17,84%

32,82%

38,31%

17,68%

37,78%
34,61%

32,99%

18,06%
35,92%

17,20%

35,26%

39,71%

18,68%

25.251.850,37 28.941.091,77 34.307.498,82 38.444.701,13 45.058,998,09 52.732.457,78 58.406.747,06

0,00%

-

15,57%

16,53%

-

7,02%

7,34%

Total a ser Financiado pelo IVA(a-b) 10.855.288,98 11.784.090,26 14.040.677,22 15.460.563,31 18.665.467,07 23.736.688,08 26.471.514,26

Particip. % (b/a)

Nesta hipótese (1), a cota da CPMF destinada à saúde é de 52,63% (0,20% da alíquota de 0,38%) do total arrecadado pela contribuição.
2
Nesta hipótese (2), a cota da CPMF destinada à saúde é de 100,00% (0,38% da alíquota de 0,38%) do total arrecadado pela contribuição.
3
Nesta hipótese (3), a cota da CPMF destinada à saúde é de 0,00% (0,38% da alíquota de 0,38%) do total arrecadado pela contribuição.
Fonte: Piola e Vianna, 1995.

1

2005

25.251.850.37 28.941.091.77 34.307.498.82 38.444.701.13 45.058.998.09 52.732.457.78 58.406.747.06

2001

Cota fictícia da CPMF para ASPS (b) 14.396.561,39 17.157.001,52 20.266.821,60 22.984.137,82 26.393.531,02 28.995.769.70 31.935.232,81

2

Hipótese 2-Alíquota “Cheia”

IVA Dual
Percentual do IVA para
IVA-F
Financiamento da Saúde
IVA-E

Total a ser Financiado pelo IVA (a-b)

Particip. % (b/a)

Cota Atual da CPMF para ASPS (b)

1

Hipótese 1 - Sistema Atual

Gastos com ASPS-PLP 01/2003 (a)

2000

Tabela 4 – Percentual necessário do IVA para financiamento da saúde segundo a PEC 233/2008
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esses números com os dados apresentados anteriormente, fica claro o aumento da responsabilidade
do IVA no financiamento da saúde, mesmo na hipótese de criação da CSS à alíquota de 0,1%.

A Reforma Tributária e a seguridade social
A PEC 233/2008, se aprovada, pode alterar de forma substancial todo o padrão de financiamento da seguridade e da saúde, através das mudanças propostas no artigo 158. A criação
do IVA federal, consolidando a receita da Cofins, do PIS/Pasep, da Cide, e do Salário Educação
(inciso VIII do artigo 153 da Constituição Federal) é acompanhada pela alteração dos fundos de
participação de estados e municípios e da Seguridade Social. A PEC prevê que 38,8% do IVA,
do IR (a CSLL passaria a ser incorporada pelo IR) e do IPI sejam destinados ao financiamento da
Seguridade Social. (art. 159, I, a).
Em contrapartida, os recursos do IVA (ou seja, das atuais contribuições sociais) integram-se
aos recursos do IR e do IPI na partilha federativa dos Fundos de Participação de Estados e Municípios. (art. 159, II, a e b). Preserva-se a destinação dos atuais PIS/Pasep ao BNDES, ao segurodesemprego e ao patrimônio dos trabalhadores, conforme artigo 239 da CF (art. 159, I, b). Serão
partilhados, da mesma forma, os impostos criados na competência residual da União (inciso I do
art. 154). Assim, os impostos e contribuições que forem criados (nova CPMF ou outro imposto
para a saúde) farão parte da partilha federativa.
O artigo 195 definitivamente acaba com o conceito de Seguridade Social, conquistado em
1988, reduzindo-a ao financiamento da Previdência Social (folha de salários) e aportes tributários da União, acrescidos dos 38,8% do IVA, IR e IPI. Mas o IVA financiará a Previdência Social,
nos termos do art. 195, I, parágrafo 13, I, da PEC. Fica também prevista na PEC (art. 195, I, § 13)
a possibilidade de substituição da folha de salários pelo faturamento das empresas.
Com base em trabalho realizado sobre o impacto das mudanças tributárias sobre o financiamento da saúde (Dain; Pacheco, 2007), é possível afirmar que, para manter o padrão federal
de financiamento da saúde, o governo precisaria comprometer 27% do IVA federal (baseado na
estimativa de arrecadação de 2007).
Entretanto, para repor os 10% da receita bruta propostos para a vinculação de recursos federais às ASPS, o governo federal deveria destinar 38% da receita do IVA estimada com a previsão
de receita tributária em 2007.
Com base nas regras de partilha sugeridas no projeto de reforma encaminhado ao Congresso, e a partir dos impostos e contribuições que constituem sua base de cálculo, é possível estimar o montante de recursos do novo Fundo de Participação, dos quais 38,8% financiariam a Seguridade Social como um todo, sem discriminação entre saúde, assistência
social e previdência.
Utilizando-se a projeção de carga tributária estimada para 2008 (Khair, 2008) e considerando um crescimento real do PIB de 5% para o mesmo ano, restaria, para a seguridade, cerca de
Esse valor já leva em conta a Desvinculação de Receitas da União (DRU), que desvincula 20% das receitas da União que têm
destinação pré-determinada. Portando o cálculo para a obtenção deste número seria: 80% do somatório de 38,8% do IVA
(Cofins + PIS + Pasep + Salário Educação), 38,8% do IR (IR + CSLL) e 38,8% do IPI.
5
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Tabela 5 – Estimativa de arrecadação tributária e de recursos destinados à Seguridade
Social sem CSS, 2008
Carga
tributária
estimada
União
Orçamento Fiscal
IR
Pessoa física
Pessoa jurídica
Retido na fonte
IPI
IOF
Imp. s/ Comécio Exterior
ITR
Taxas federais
Orçamento seguridade
Previdência social
Cofins
CPMF
CSLL
PIS
Pasep
Contr. Segur. Servidor Público1
Outras Contr. Sociais
Demais
FGTS
Cide
Outras Contr. Econômicas2
Salário Educação
Sistema S3

25,98%
9,50%
6,65%
0,54%
2,89%
3,22%
1,50%
0,76%
0,56%
0,0%
0,01%
13,79%
6,31%
4,30%
0,02%
1,45%
0,95%
0,17%
0,47%
0,11%
2,69%
1,73%
0,29%
0,08%
0,33%
0,27%

PIB estimado
Recursos da Seguridade Social (c/ DRU)
38,8% do IVA (Cofins + PIS + PASEP+ CIDE+
Salário Educação)
38,8% do IR (IR+CSLL)
38,8% do IPI

R$ Milhões
Arrecadação
cenário
otimista
750.591
274.457
192.207
15.698
83.563
92.946
43.198
22.015
16.254
423
360
398.383
182.382
124.272
611
41.782
27.525
4.920
13.634
3.258
77.750
50.008
8.354
2.167
9.542
7.679

Arrecadação
cenário
pessimista
736.429
269.279
188.581
15.402
81.987
91.192
42.382
21.599
15.948
415
354
390.867
178.940
121.928
599
40.994
27.005
4.828
13.376
3.196
76.284
49.064
8.196
2.127
9.362
7.535

2.861.402

2.888.653

2.834.151

138.916
53.689

140.239
54.200

137.593
53.177

71.945
13.282

72.630
13.409

71.260
13.156

Arrecadação
cénario médio
743.510
271.868
190.394
15.550
82.775
92.069
42.790
21.807
16.101
419
357
394.625
180.661
123.100
605
41.388
27.265
4.874
13.505
3.227
77.017
49.536
8.275
2.147
9.452
7.607

Fonte: Amir Khair(2008).
Nota: Todos os valores são estimados. Cenário médio considera crescimento real do PIB de 5%. enquanto os cenários otimista e pessimista
consideram 6% e 4%, respectivamente. O deflator utilizado foi de 6,5%.
1

Inclui: Cont. S/A Receita dos concursos de prognósticos, cont. p/ custeio de pens. militares, cont Fundesp, cont. Funpen e outras.

2

Inclui: Fundaf + Condecine + AFRMM + Cide remessas + outras contrib. econ.

Contribuição aos seguintes orgãos: Senar, Senai, Sesi, Senac, Sesc, Incra, SDR, Sest, Senat, Sebrae, Fundo Aeroviário e Ensino Prof. Marítmo
(DPC).
3

Fonte: Piola e Vianna, 1995.
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R$138,9 bilhões de reais5, que se comparam desfavoravelmente aos recursos hoje alocados ao
OSS, excluindo-se a folha de salários que é fonte exclusiva da Previdência Social – de acordo
com as estimativas de arrecadação para 2008, registradas na Tabela 5.
De fato, esse total é apenas equivalente à arrecadação da Cofins e da CSLL, sugerindo maiores dificuldades para financiar as ASPS (com o PAC).
Além do cenário ‘médio’ (crescimento real do PIB de 5%), também consideraram-se mais dois
cenários na Tabela 5: o otimista, que prevê crescimento real do PIB da ordem de 6% e o pessimista,
que prevê apenas 4%. No cenário otimista, os recursos destinados à Seguridade Social passariam a
R$ 140,2 bilhões, enquanto no cenário pessimista, esses recursos cairiam a R$ 137,6 bilhões. Todas
essas contas foram feitas sem considerar a possibilidade de aprovação da CSS.
Segundo Delgado (2008), a nova vinculação tributária, nominalmente explicitada como
destinada à Seguridade Social, seria alocada também ao financiamento do seguro-desemprego.
Além disso, a mudança revogaria o texto constitucional atual (artigos 194 e 195) que não contém
limite quantitativo para o orçamento da seguridade, mas sim a vinculação de várias contribuições sociais às despesas do sistema.
Na análise desse autor, “nos termos da legislação vigente, o artigo 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal, assegura a obrigatoriedade do aporte do Tesouro para suprir as despesas com o
atendimento ao SUS e aos benefícios previdenciários, mesmo quando estas despesas de seguridade ultrapassarem os limites das fontes orçamentárias pré-estabelecidas” (p. 4).
No novo arranjo, a vinculação tributária substitutiva, explicitamente colocada no novo texto
constitucional, corresponde apenas a 37% do atual OSS. Ainda segundo Delgado, “o restante
ficaria, ao sabor das pressões da conjuntura, que se exercem na construção dos orçamentos
anuais” (p. 5).

A Reforma Tributária e a regulamentação da EC 29
No caso da aprovação da EC 29 e da Reforma Tributária, o financiamento da saúde poderá
mostrar mudanças significativas em relação à situação atual. Entretanto, ainda não há base de
cálculo aprovada para estimar o quanto a reforma tributária influiria sobre a receita corrente
bruta do governo.
De todo modo, a possibilidade de adoção da receita bruta, como base de cálculo para a
expansão dos gastos em saúde, parece cada vez mais remota, até porque, se concretizada a
Reforma Tributária nos termos da PEC 233/2008, estaria concluído o desmonte da Seguridade
Social instituída em 1988, condenando os gastos de proteção social e da saúde à vala comum da
disputa orçamentária, na qual as políticas universais têm sido sempre perdedoras.
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Capítulo 9

Padrões de financiamento da saúde
do trabalhador: do seguro social
ao seguro saúde
Eli Iola Gurgel Andrade
Pedro Paulo de Salles Dias Filho

A

retomada no processo de construção de um sistema de Seguridade Social no Brasil não
pode prescindir da necessária revisão de fatos e momentos decisivos, que ainda permane-

cem, vinte anos depois, como entraves relevantes à consolidação dos princípios constitucionais
que, em 1988, pontuaram a criação de um estado de bem estar no país. Dentre os fatos, o modo
específico como se deu a montagem de um setor privado de prestação de serviços médicos, desde o interior do sistema previdenciário, seu desenvolvimento e ampliação ao longo da construção do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma a constituir o principal segmento de prestação,
quando se fala de cobertura ao conjunto dos trabalhadores/empregados no Brasil.
Nesse sentido, este artigo pretende analisar as alterações no padrão de financiamento da
saúde do trabalhador no país, desde os tempos antes da criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, vis à vis o processo de penetração das relações capitalistas de produção no âmbito da assistência médica. Para contribuir para a compreensão desse fenômeno,
serão analisadas as políticas previdenciárias (Cordeiro, 1984).
Ao longo dessa história, é possível constatar que o trabalhador, principalmente dos setores
secundário e terciário da economia, passou a pagar duas vezes pelo benefício à saúde (Oliveira;
Teixeira, 1986, p. 213). Essa constatação, originalmente concebida por esses dois autores, transposta para os dias atuais, permite certificar que o trabalhador, que antes estava amparado no
seguro social previdenciário, hoje se vê ancorado na saúde suplementar, vinculado aos planos
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coletivos de empresas, financiando total ou parcialmente a sua assistência médica e a de seus
dependentes a despeito da continuidade das contribuições previdenciárias.
O trabalho procura resgatar a participação sindical no que se refere às políticas de assistência
médica do trabalhador. Apesar de alguns autores (Costa, 1994; Vianna, 1998, apud Pina; Castro;
Andreazzi, 2006) identificarem o processo de expansão do mercado de planos de saúde no País
como decorrente das demandas sociais dos trabalhadores e de seus sindicatos, que emergiram
das negociações coletivas dos anos 1980, segundo Pina, Castro e Andreazzi (2006), existem
elementos suficientes para não se considerarem satisfatórias essas interpretações acerca da interlocução do sindicalismo com o SUS e os planos privados de saúde.
Por fim, a questão do subfinanciamento da saúde pública e o decorrente racionamento dos
serviços, limitações corretamente identificadas em Faveret e Oliveira (1990), permitirão introduzir a revisão do conceito de Universalização Excludente de ambos. O desafio que se levanta, por
fim, é, partindo da gênese e desenvolvimento do setor privado de saúde suplementar no Brasil,
compreender as implicações da coexistência de um sistema público e privado de assistência com
formas diferenciadas de acesso, financiamento e produção de serviços, a despeito dos direitos
constitucionais a uma assistência gratuita e universal a toda a população.

Evolução da assistência no âmbito previdenciário e a introdução capitalista
nas práticas médicas
A assistência médica no âmbito previdenciário teve início com a edição, em 1947, da Portaria
42 do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que autorizava o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) a conceder assistência médica, cirúrgica e hospitalar,
mediante contribuição suplementar (Cordeiro, 1984, p. 32).
Segundo Oliveira e Teixeira (1986), o processo de rápida urbanização, deflagrado a partir do
surto industrial dos anos 1950, teve como consequência a criação de expectativas de consumo
próprias do modo de vida citadino, acrescido da deterioração das condições de vida urbana,
criando necessidades de consumo de bens como assistência médica que não poderiam ser satisfeitas no mercado, dado o baixo poder aquisitivo dos salários (p. 203).
A Previdência Social, então privada, formada pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP),
assumia, aos poucos, a assistência médica de seus beneficiários tendo em vista as necessidades de
saúde da população de contribuintes e seus dependentes. Em 1957, o Congresso dos Industriários
aprovou a extensão da assistência médica aos beneficiários do IAPI em todo o país, com manifestações favoráveis à cobrança de uma taxa suplementar de 1% sobre os salários para seu provimento.
A assistência médica é vista como uma forma de garantir a produtividade do trabalhador, além de
possibilitar economias pela redução das aposentadorias precoces (Cordeiro, 1984, p. 35-37).
Ainda segundo Cordeiro (1984), entre 1964 e 1966, ocorreram importantes medidas normativas que favoreceram os convênios entre empresas e grupos médicos como modalidade assistencial apoiada pela Previdência Social. Com a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) de 1960,
o governo permitiu oficialmente que as empresas atendessem a seus empregados e dependentes
por meio de serviços próprios e contratados. Em maio de 1964, foi assinado o primeiro convênio-
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empresa, homologado pela Previdência Social com a Volkswagen, prática que pouco depois se
generalizaria com a unificação dos IAP no INPS, em 1966 (p. 45).
O financiamento da assistência médica privada se dava sob a forma de retribuição. O IAPI
retribuía às empresas que assumissem a assistência dos empregados 1% sobre a folha de pagamento das empresas, mas logo em seguida a retribuição passou a se fazer em função do salário médio mensal, incidindo sobre o montante da folha de contribuição. Outra modalidade de
retribuição usada era a do reembolso das despesas por unidade de serviço prestado, dentro de
limites fixados por cada especialidade (Cordeiro, 1984, p. 48).
A unificação da Previdência Social no INPS, em 1966, marcou a entrada do governo como
ator principal da política previdenciária, para além da regulação. A previdência tornou-se pública, na esteira dos acontecimentos que limitavam a atuação dos institutos de previdência dos
trabalhadores, considerando os déficits financeiros e as irregularidades, sonegações e fraudes
cometidas nos IAP.
Para Cordeiro (1984), formulou-se uma política mais explícita e articulada de assistência
médica, incorporando-se aos benefícios da população previdenciária. As prestações médicoassistenciais tanto poderiam ser da responsabilidade de serviços próprios como credenciados,
prevendo-se a participação do usuário no custeio dos serviços. Grupos médicos que emergiram
como resultado de investimentos de médicos autônomos, e que lograram êxitos na implantação
do modelo assistencial da medicina de grupo, obtiveram legitimidade e sustentação política e
financeira por parte da Previdência Social (p. 59).

Os sentidos das políticas estatais de saúde e previdência, redemocratização
e reforma sanitária
A unificação da Previdência Social e a criação do INPS possuem desdobramentos fundamentais na medida em que o Estado passou a assumir um papel de ator principal da política previdenciária, a que Oliveira e Teixeira (1986), caracterizam como o crescente papel do Estado como
regulador da sociedade, além de apontarem para o simultâneo alijamento dos trabalhadores do
jogo político (p. 201).
Segundo Malloy (1976, apud Oliveira; Teixeira, 1986, p. 202), o processo de unificação das
instituições previdenciárias insere-se numa perspectiva de modernização da máquina estatal,
aumentando seu poder regulatório sobre a sociedade, além de, obviamente, ter funcionado
como componente de desmobilização das forças políticas estimuladas no período populista,
para excluir a classe trabalhadora organizada como uma força social e diminuir seu papel como
mecanismo articulador e de pressão na defesa dos interesses dos trabalhadores.
Apesar do caráter antidemocrático e limitador da participação dos trabalhadores, é importante destacar que a unificação previdenciária acaba por ter um resultado socialmente inclusivo.
Esse sentido de inclusão pode ser traduzido pela tendência a uma ampliação da cobertura previdenciária, aos moldes de uma seguridade social clássica, através de medidas como a integração
ao INPS dos seguros relativos a acidentes de trabalho (1967), a extensão da previdência aos
trabalhadores rurais (1971), às empregadas domésticas (1972), e aos autônomos (1973). Excetu-
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ando-se os trabalhadores do mercado informal de trabalho, todos os demais trabalhadores, urbanos e rurais, passam a ser cobertos pela Previdência Social (Oliveira; Teixeira, 1986, p. 205).
Por outro lado, quanto à expansão dos serviços de natureza assistencial, de acordo com
Andrade (1999, p. 58), coube ao sistema previdenciário, a partir de meados dos anos 1960, um
papel duplamente fundamental: o sistema passou a se responsabilizar não só pela prestação de
assistência médica, mas também pela expansão da cobertura dessa assistência, colocando-se
na condição de ‘socioprovedor’ do chamado complexo médico-industrial-previdenciário que,
constituindo-se como uma articulação específica entre o Estado e o setor privado de prestação
de serviços de saúde, foi responsável pela expansão da assistência médica-individual no Brasil.
Finalmente, em 1974, o governo dá um grande impulso às organizações médicas capitalistas
ao lançar o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) que destinou recursos principalmente à iniciativa privada para a construção e reforma de instalações hospitalares, sob a forma
de financiamentos a juros reduzidos, proporcionando grande impulso à remodelação e ampliação do setor privado produtor de serviços médicos.
A esse respeito Faveret e Oliveira (1990, p. 148) apontam que a ênfase na opção privatista se
manifestou de diversas formas na política do INPS, e posteriormente do Inamps, e produziu um
resultado inequívoco: o fortalecimento do setor privado. Com esse fenômeno concorreu, também, a orientação para os agentes privados das linhas de financiamento à saúde do FAS. Braga e
Goes de Paula (1986, apud Faveret; Oliveira, 1990, p. 148) mostram que, em 1977, 80% do valor
dos financiamentos aprovados para a área de saúde destinaram-se ao setor privado.
Portanto, os sentidos das políticas públicas de assistência e previdência no período analisado
até então, ou seja, fim dos anos 1940 até meados dos anos 1980, consenso entre os vários autores aqui citados, teria sido em primeiro lugar o privilegiamento da assistência médico-hospitalar
em detrimento das ações de saúde coletivas. Em segundo, o modelo de prestação de serviços e
extensão de cobertura foi o da subcontratação pelo setor público, de serviços junto a prestadores
privados, em detrimento do crescimento dos agentes públicos e serviços próprios.
Durante o período de redemocratização do país, o destaque foi a 8ª Conferência Nacional de
Saúde, em 1986, que fundou as bases universalizantes do sistema público de saúde, influenciou
o capítulo da Seguridade Social do texto constitucional de 1988 e concorreu para a fundação
do SUS, universal. O SUS foi aprovado na Constituinte de 1987/88, sendo o relatório da 8ª
Conferência a base para a discussão do modelo do setor de saúde (Batista, 1996). No entanto,
Baptista esclarece que colocar em prática uma política tão abrangente não seria uma tarefa fácil,
considerando-se os limites da descentralização e do financiamento.

Os avanços e limites da reforma sanitária dos anos 1980, a competição dos
planos de saúde privados com o setor público produtor de saúde e a posição
dos trabalhadores
A Reforma Sanitária brasileira completa 20 anos e, no entanto, encontra-se inconclusa. Apesar
disso, a universalização foi um ganho importantíssimo para a sociedade, por ter facultado acesso
a serviços de saúde antes exclusivos aos empregados contribuintes da previdência social.
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Nos anos recentes a rede de serviços do SUS tem se disseminado pelo país - possui 63.662
unidades ambulatoriais e 5.864 hospitais, com 441.591 leitos, responsáveis por cerca de 12 milhões de internações/ano. Em 2005, o SUS realizou mais de 1 bilhão de procedimentos de Atenção Básica [...]. São 2,3 milhões de partos por ano, [...] mais de 14 mil transplantes de órgãos e
97% da oferta de terapia renal substitutiva, procedimentos esses todos providos pelo SUS (8,9
milhões de procedimentos realizados em 2005) (Solla, 2006).
Tendo-se reconhecido o avanço da universalização como um princípio, há que se abordar a
causa primordial do que queremos chamar de universalização inconclusa, o subfinanciamento.
Antes um parênteses: o conceito de universalização inconclusa, que queremos trazer ao debate,
propõe uma revisão do conceito de universalização excludente de Faveret e Oliveira (1990).
Não é objetivo deste artigo tratar com profundidade essa questão específica, conceitual; no
entanto, cabe esclarecer a ideia. De um lado, o subfinanciamento estrangula a oferta do SUS, o
que faz com que pessoas e famílias, para ampliar a sua segurança, busquem acessibilidade no
setor suplementar. Faveret e Oliveira (1990) chamam esse fenômeno de universalização excludente, pois acreditam na expulsão de segmentos da sociedade do atendimento SUS.
Por outro lado, queremos comunicar a revisão desse conceito, no qual a mesma ideia toma
uma outra dimensão: em certa medida, o subfinanciamento não permite a expansão da oferta
do SUS a ponto de evitar o racionamento dos serviços, razão pela qual a demanda extra-SUS
se sustenta. A universalização não se concluiu, já que ainda não consegue atender a todos qualitativamente. Nesse caso, uma melhora nos serviços do SUS pode, depois de reconhecida pela
população, desestimular a demanda pela cobertura de planos de saúde de contratação individual, por exemplo.
Essa é uma perspectiva diferente de dimensionar a universalização, que pode se tornar inclusiva uma vez que derivem, dessa nova visão, esforços e propostas para ampliação do financiamento à saúde, inaugurando uma segunda fase da Reforma Sanitária brasileira. Mais importante
é que a universalização, conseguida na Constituição de 1988, ante uma luta política legitimada
por importante mobilização social, não seja condenada como excludente. Ela está inconclusa.
Apresentamos, no Quadro 1, o perfil do financiamento à seguridade num período de 17
anos, antes e após a criação do SUS. A tabela demonstra o gasto social federal no período de
1980 a 1996, com um recorte dos gastos em saúde comparados ao gasto com previdência e assistência (Oliveira Júnior, 1998).
Pode-se observar, no quadro, que, em 1987, com o Sistema Unificado e Descentralizado
de Saúde (SUDS, antecessor do SUS), houve uma suplementação orçamentária para a saúde,
com parte dos recursos da assistência, transferidos da rubrica da previdência para a saúde. No
entanto, a partir da década de 1990, observou-se uma redução dos gastos federais per capita
em saúde, sendo que o gasto de 1996 representava 83% do total gasto em 1980. O Quadro
2 demonstra o gasto social em saúde e previdência, vis à vis o gasto total, relativamente ao
Produto Interno Bruto (PIB).
Relativamente ao PIB, em 1996, a saúde tinha o mesmo peso que em 1980. Os ganhos obtidos
em 1987 foram sendo progressivamente perdidos ao longo da década de 1990. Na previdência, há
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Quadro 1 – Gasto social federal consolidado em saúde e assistência e previdência,
Brasil (1980 a 1996), em reais per capita.
Saúde
Assistência e
previdência

1980
103,66
296,62

Saúde
Assistência e
previdência

1981
94,54
312,43

1982
96,75
327,08

1983
75,85
283,53

1984
77,53
237,5

1985
87,59
259,63

1986
92,08
283,36

1987
130,89
246,26

1988
121,38
246,41

1989
134,55
285,83

1990
110,35
281,19

1991
90,04
255,61

1992
74,09
263,77

1993
92,37
352,21

1994
83,08
318,37

1995
99,34
395,08

1996
86,32
426,09

Fonte: Oliveira, 1998, p. 55, com valores convertidos em reais.

Quadro 2 – Gasto social em saúde e gasto social em todas as áreas em relação ao
Produto Interno Bruto nominal, Brasil, 1980-1996.
Saúde
Assistência e
previdência
Todas as áreas(1)

1980
1,75
5,01

1981
1,74
5,77

1982
1,75
5,91

1983
1,55
5,8

1984
1,6
4,9

1985
1,6
4,73

1986
1,56
4,81

1987
2,33
4,39

1988
2,31
4,69

9,1

10,1
1989
2,52
5,35

10,2
1990
2,32
5,91

9,6
1991
1,97
5,59

8,2
1992
1,61
5,73

8,3
1993
1,84
7,01

8,3
1994
2,01
7,71

9,1
1995
2,09
8,29

10
1996
1,77
8,76

10,3

11,4

10,2

9,4

10,8

11,8

12,2

12,3

Saúde
Assistência e
previdência
Todas as áreas(1)

Inclui gasto social com previdência, educação, saúde, alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, habitação e trabalho.

(1)

Fonte: Oliveira, 1998, p. 56

aumento da participação relativa pelos mesmos motivos apontados nos comentários ao Quadro 1.
Essa demonstração é suficiente para se verificar que a saúde não estava na centralidade do governo
federal no período analisado, tampouco a política social (Salles Dias, 2008).
A partir de 1992, a saúde não mais participa do financiamento via orçamento de previdência
social. Na conjuntura de incertezas que caracterizam a primeira metade da década, o setor passa
a trilhar cada vez mais o campo próprio na definição de sua sustentação. Primeiro, na malograda
defesa da divisão tripartite do orçamento da seguridade social entre as políticas de previdência, saúde e assistência social, seguido da (até hoje) inconclusa batalha pela regulamentação de
emenda constitucional para definição do financiamento orçamentário setorial.
Na esteira do amplo e complexo processo de descentralização e municipalização que se
iniciou, a partir da edição das Normas Operacionais Básicas de financiamento (NOB), em
1993, consolida-se o subsistema privado de prestação de serviços no Brasil, concorrendo
estrategicamente com avanços na implantação de um sistema público e universal de saúde
no Brasil.
Relatório da OECD (2008) indica que os mercados de plano de saúde privados são amplamente influenciados pela estrutura regulatória. A partir de uma perspectiva da política pública, o
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plano de saúde particular pode ser considerado uma alternativa ou uma fonte adicional de acumulação de reservas para financiar os sistemas de saúde, especialmente quando os orçamentos
públicos estão no limite.
Para Faveret e Oliveira (1990), o que possibilitou a demanda por essas inovações teria
sido uma estratégia empresarial de ofertar aos empregados benefícios sob a forma de salário
indireto, sendo o plano de saúde um deles. Os autores apontam, também, o fato de estar se
tornando cada vez mais usual, nos centros sindicais mais organizados, a incorporação na pauta de reivindicações da efetivação por parte das empresas de planos privados de saúde. Esses
esquemas de financiamento tendem a ser custeados em parte por recursos de empresas e, em
parte, por descontos salariais, sendo, ainda, objeto de deduções fiscais.
Do ponto de vista da política sindical, é possível afirmar que, embora seja correto o argumento da oferta ao empregado, por parte do empregador, do plano de saúde subsidiado a título de
benefício indireto, o interesse da pauta reivindicatória trabalhista nesse quesito é limitado em
face de algumas razões.
Em primeiro lugar, a maioria dos trabalhadores com cobertura extra-SUS continua a
depender do setor público para resolver problemas de média e alta complexidade, que não
são total ou parcialmente cobertos pela atenção médica supletiva (M endes, 2001; C otta;
M uniz; Mendes; Cotta Filho, 1998, apud Pina, Castro e Andreazzi, 2006, p. 838.) Assim,
conforme Pina, Castro e Andreazzi (2006), a inserção de tais segmentos nos planos de
saúde não significa sua total saída do sistema público e, muito menos, deveria explicar,
necessariamente, o afastamento do sindicalismo da efetiva mobilização pela melhoria do
SUS (p. 838).
Os autores recordam que, nos anos 1970, sindicatos de trabalhadores apresentaram inúmeros questionamentos ao convênio-empresa, denunciados pela falta de isenção na prática
médica, subordinada ao empregador, pela queda da qualidade assistencial, restrita a prescrições simplórias, além de recusa para tratamentos complexos de recuperação longa. Em
1981, a reunião da Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras (Conclat) propunha
a extinção dos convênios médicos, concomitante à criação de uma rede base e pública de
previdência (p. 839).
Cordeiro (1984) nos informa sobre as manifestações contrárias ao convênio-empresa e às
empresas médicas no I Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, em 1979, na Câmara Federal.
Ressaltou-se, ali, que:
outros tipos de serviços de saúde privados, como a medicina de grupo e as cooperativas médicas,
estimulados pela Previdência Social, são também lesivos aos interesses dos trabalhadores, porque
induzem a uma atenção médica diferenciada, de acordo com níveis de renda, e exercem papel de
controle sobre a força de trabalho. (Cordeiro, p. 100).
Nesse mesmo Simpósio, o representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, Francisco de Araújo Filho, afirmou:
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[...] somente o estado está capacitado a desempenhar o papel de gestor do serviço de saúde, pois
somente ele pode reagir com impessoalidade e isenção, sem olhar o status do cliente, vendo-o como
uma pessoa humana [...] em que pese a desigualdade econômica, financeira, intelectual e outras
similares. (apud Cordeiro, 1984, p. 101).
Para concluir, reafirma-se que, ao contrário do que defendem alguns autores, o interesse do trabalhador na cobertura extra-SUS é difuso, e não converge de forma exclusiva para o fortalecimento
ou expansão do setor suplementar privado. Sem prejuízo do reconhecimento de que a cobertura
privada seria de fato um benefício indireto presente nas negociações salariais, as resistências dos
trabalhadores a um maior controle por parte das empresas não pode ser desprezada.

8ª Conferência nacional de saúde e a reação do setor privado: o novo modelo de gestão capitalista da saúde do trabalhador
A 8ª Conferência Nacional de Saúde marca a politização do debate em torno da Reforma
Sanitária brasileira. A releitura do Relatório Final permite avaliar que o debate fez emergir o
conflito público-privado. Vale destacar que a palavra expropriação é expressa algumas vezes. O
debate sobre estatização dos serviços de saúde foi marcante. Embora a proposta de estatização
imediata tenha sido recusada, houve consenso sobre o fortalecimento e expansão do setor público. Foi firmado que a participação do setor privado deveria se dar sob a forma de concessão,
o que não foi incorporado em 1988 pelo texto constitucional.
O tema expropriação volta a ser abordado no Tema 2. O tom de ameaça emerge nas seguintes deliberações: “deverá ser considerada a possibilidade de expropriação dos estabelecimentos
privados nos casos de inobservância das normas estabelecidas pelo setor público”, sinalizando
um forte controle da atividade privada no âmbito da saúde.
No Tema 3, Financiamento do Setor, p. 21, o fim da renúncia fiscal foi sugerido. Propunha-se
que a maior participação do setor público como prestador de serviços poderia ser viável, justa e
socialmente desejável (p. 16, item 16), com expansão da oferta de serviços públicos, no entanto
não houve o entendimento acerca da fixação de um percentual mínimo de dotação orçamentária
para a saúde (p. 19, item 3e notas de rodapé), pior do que isso, abriu-se a possibilidade explícita
de redução da dotação orçamentária com a separação dos orçamentos da saúde do da previdência (p. 3, item 3).
Este período (anos 80) da história das políticas de saúde no Brasil foi marcadamente um período
político-ideológico onde se desenvolveram os principais alicerces de discussão para a política de saúde a ser implementada. A importância dessa fase está na capacidade de mobilização e implicação
de diversos atores, políticos, sociais e institucionais, na avaliação e construção de um ideal político
para a saúde. (Baptista, 1996, p. 26).
O ponto central que queremos destacar é que as proposições de caráter estatizante da 8ª
Conferência criaram desconforto entre empresários das empresas médicas e hospitais.

167

Seguridade Social, Cidadania e Saúde

Ao final da década de 1980, estava em curso na cena política um processo ideológico de
quebra de hierarquia, segundo o conceito de Braudel (1987).
existem condições sociais para o surto e o êxito do capitalismo. Este exige certa tranqüilidade da ordem social, assim como uma certa neutralidade, ou fraqueza, ou complacência, por parte do Estado.
[...] O capitalismo tem necessidade de uma hierarquia [...]. (p. 62-63).
A 8ª Conferência, que não contou com a participação dos empresários, pode ser compreendida como uma tentativa espontânea, não intencional, de quebra da hierarquia. No entanto,
o capital compreendeu bem ‘a mensagem subliminar’ emanada desta conferência. Os grupos
atuantes não tinham essa dimensão braudeliana; entretanto, o fato é que aquele ideário provocou, por certo, uma reação do mercado1 que resultou na expansão capitalista do subsistema da
saúde suplementar. Esse segmento, que já havia criado suas bases na década de 1960 e 1970,
expandiu-se vigorosamente nos anos 1980. De dez empresas existentes em São Paulo no ano de
1965, passa-se a 200 em 1978.
Para ilustrar a expansão do segmento nos anos 1980 e 1990, recorremos a Andreazzi (2002),
com dados expressos da Tabela 1.
A comparação com o tamanho da população economicamente ativa (PEA) em alguns anos
dá conta da dinâmica de crescimento do setor privado de saúde no Brasil: em 1970, a população
de usuários de planos de saúde representava 6,7% da PEA, estimada em 29.557.224 pessoas; em
1980, essa proporção subiu quase quatro vezes, atingindo 25,6% e, em 1990, o percentual de
48,8 representava a metade de uma PEA estimada em 58.456.145 pessoas.

Tabela 1 – Estimativa de crescimento global do mercado de seguros privados de saúde
no Brasil em anos selecionados
Ano
1970
1972
1977
1981
1987
1989
1991
1992
1994
1995
1996
1998

Usuários
2.000.000
4.800.000
5.994.344
11.070.000
24.400.000
31.140.000
28.500.000
32.000.000
34.400.000
35.000.000
41.000.000
38.700.000

Fonte: Até 1989, Andreazzi (1991); entre 1991 e 1994, Mendes (1996); para 1995, Gazeta Mercantil (1996); para 1996, Catta Preta
(1997); para 1998, PNA/IBGE (1998).
1

Proprietário dos meios de produção, hospitais, e do capital financeiro acumulado na própria expansão das operações de pré-pagamento.
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Essa expansão, que se passa a descrever a seguir, tem outros contornos, que vão além da justificativa econômica, como nos fazem ver Faveret e Oliveira (1990). Sustenta-se esse argumento,
que nos remete ao Quadro 1, apresentado anteriormente, e aos dados apresentados na Tabela 2
(Andreazzi, 2002, p. 83.)
Os gastos per capita em saúde sofreram queda pronunciada logo após as recessões de 1982 e
1991. A redução do gasto per capita de 1983 e 1984 foi seguida da expansão de vínculos a planos
de saúde, podendo-se supor que a ausência do poder público poderia ter impulsionado a expansão do setor privado da saúde; entretanto, o mesmo não ocorreu entre 1992 e 1993, pois existe
outro fator responsável pela expansão do segmento suplementar que vai além da fundamentação econômica; fator esse, abordado a seguir.
Faveret e Oliveira (1990) atribuem o crescimento da medicina suplementar a um certo tipo
de inovação financeira. Os autores apontam que houve, nos anos 1980:
O surgimento e acelerada proliferação de uma série de inovações financeiras que viabilizaram o
acesso de amplas camadas populacionais ao subsistema privado de saúde, o que, em última instância, possibilitou a autonomização do subsistema privado na definição e sustentação de seu processo
expansivo. (p. 149).
As inovações a que se referem os autores são os planos de saúde de contratação individual
e coletiva.
Destacar os planos e seguros saúde e compará-los a inovações financeiras que teriam
surgido nos anos 1980, inovações determinantes da expansão do setor suplementar nessa
década, é não reconhecer que as empresas médicas já existiam no Brasil desde os anos 1960;
operavam tais produtos há vinte anos, razão pela qual não nos parece adequada a caracterização desses produtos como inovações. Também não é suficiente encontrar neles os determinantes da expansão do setor suplementar. A causa da expansão teve um componente de
reação política. No entanto, está correta a assertiva de que a expansão do seguro saúde, nos
anos 1980, possibilitou uma autonomização do setor, o que representou uma alternativa à
onda estatizante. As inovações, no caso, eram os meios alternativos de reprodução capitalista, financeirizados, virtuais e que, no entanto, não representavam as causas da expansão,
mas os meios.

Tabela 2 – Taxa de crescimento médio anual dos usuários de seguros privados de saúde
segundo conjunturas, em %
Conjunturas
Milagre; II PND (1970-1978)
Recessão 1980 (1979-1983)
Recessão 1990 (1990-1994)
Estabilização (1995-1998)

Taxa
32,9
20,4
2,2
3,5

Fonte: Até 1989, Andreazzi (1991); entre 1991 e 1994, Mendes (1996); para 1995, Gazeta Mercantil (1996); para 1996, Catta Preta
(1997); para 1998, PNA/IBGE (1998).
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Nesta discussão, é importante enfatizar que, num ambiente político fortemente ideologizado e propositivo de ações estatizantes, os empresários do setor, já bastante descontentes
com os rumos das discussões em torno da reforma sanitária, buscaram meios que transcenderam à lógica de prestação dos serviços diretamente ao Estado e, diferentemente do modelo
que predominou durante duas décadas, trataram de ampliar a oferta direta de serviços às pessoas físicas ou jurídicas. Por isso, vale recepcionar o argumento de Faveret e Oliveira (1990)
de que essa autonomização sustentou o processo de expansão do subsistema suplementar nos
anos 1980.
A autonomização pode ser entendida como uma menor dependência do Estado como único
comprador do subsistema privado ao ampliar-se a gama de clientes que demandam procedimentos médico-hospitalares, sobretudo pela expansão da carteira de serviços dirigida às empresas.
A autonomização permitiu aos capitalistas reduzirem a exposição ao padrão de dependência
do Estado, diminuindo os temores da ameaça estatizante. Os capitalistas passaram, em seguida,
a influenciar conservadoramente o processo de discussão da Reforma Sanitária, na Constituinte
eleita em 1986, por intermédio do grupo de pressão denominado Centrão2, antes mesmo que a
universalização estivesse operando.
Chegamos ao final para constatar que a saúde do trabalhador, que em 1966, com o INPS, era
socialmente financiada – a política previdenciária era quem administrava e custeava a assistência médica, nos padrões clássicos de seguridade social – e, a partir de meados dos anos 1980, o
seguro saúde, privado e pago, passou a ser responsável pela gestão da saúde do trabalhador do
setor formal da economia.
Como se observa, o padrão de financiamento da saúde do trabalhador moveu-se, em menos
de duas décadas, do seguro social previdenciário ao seguro saúde. Atualizando-se o argumento
de Oliveira e Teixeira (1986, p. 213), ele paga duas vezes3 ao recolher contribuições previdenciárias e ao custear um plano de saúde, com ou sem patrocínio do empregador.
A evolução do número de usuários de planos coletivos de saúde nos últimos três anos assinala a hegemonia dessa modalidade de contrato na prestação do subsistema privado, como pode
ser visto no Quadro 3.
Nesse cenário, ganha novo sentido a intrincada política de incentivos que passa a caracterizar a participação do setor público no faturamento dos planos de saúde, consolidando um novo
padrão de articulação entre os segmentos público e privado no Brasil. Segundo Bahia (2008),
esses gastos somaram, em 2005, pelo menos R$ 7,5 bilhões distribuídos entre financiamento
2

A partir de outubro de 1987 organizou-se o grupo “Centrão” na ANC (Constituinte), constituindo uma força de oposição às propostas mais progressistas

encaminhadas em plenário. O Centrão reunia 35% dos parlamentares, compondo um grupo forte e ultraconservador (p. 46). [...] conseguiu reverter o encaminhamento de diversas propostas encaminhadas na primeira fase de trabalho da Constituinte, dentre elas a proposta aprovada para a política de saúde. (p. 40)
[...] algumas propostas do texto da saúde implicaram em algumas perdas, tais como: a participação da iniciativa privada como forma complementar ao SUS, a
não-definição de um percentual de recursos para a saúde, a não-explicitação dos mecanismos de viabilização da descentralização e de unificação do sistema,
dentre outras [...] Mais uma vez chegava-se a um grande consenso que não definia pactos substantivos, criando uma situação de total instabilidade para o
setor e suas propostas reformistas (p. 41). (Baptista, 1996).
3

Para Oliveira e Teixeira (1986), o PNS de 1968, propõe o regime de livre escolha, sendo os honorários médicos pagos parcialmente pelo Estado através dos

recursos previdenciários e parcialmente pelo cliente, ou seja, ele paga duas vezes. A atualização desse conceito resulta no seguinte: o usuário de planos de saúde,
além de pagar as contribuições previdenciárias, paga seu plano de saúde, parcial (patrocínio empregador) ou integralmente. Ele paga duas vezes.
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Quadro 3 - Beneficiários de planos de assistência médica por tipo de contratação,
segundo competência (Brasil, 2005-2008)
Competência

Total

Planos

%

dez/2005

35.193.880

24.307.638

69,1

dez/2006

37.241.240

26.435.309

71,0

dez/2007

39.301.679

28.382.032

72,2

Fonte: Caderno de Informações da Saúde Suplementar (Junho/2008)

de planos de saúde para servidores federais, gastos públicos com internações de clientes de planos privados, gastos tributários de pessoas físicas, de pessoas jurídicas e de empresas estatais.
Assim, aproximadamente 20% dos gastos com o financiamento dos planos e seguros de saúde
provêm de fontes públicas.
Esse padrão de financiamento dispara consequências políticas diretamente relacionadas às
possibilidades de avanço na universalização de uma assistência pública de qualidade, da mesma
forma que retira atores relevantes do suporte político (hoje imprescindível) para o resgate de
novas bases de financiamento, não apenas para a saúde, mas do conjunto do sistema de seguridade social no país.
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Capítulo 10

Seguridade e Inclusão: bases institucionais
e financeiras da assistência social no Brasil
Aldaíza Sposati

A

pesar de que já tenham se completado 20 anos da introdução oficial da seguridade social
em uma constituição brasileira, não se pode afirmar – considerando-se as contingências de
uma sociedade de mercado como a brasileira – que ela tenha sido plenamente institucionalizada, efetivamente pactuada, ou mesmo, incorporada no senso comum. Pode-se afirmar, no caso
brasileiro, que nesses 20 anos a seguridade social não se consolidou como área de gestão, como
forma de discussão e participação democrática.
Não se trata de um retrato desanimador, mas da constatação de que o reconhecimento das
políticas sociais no Brasil é um processo fragmentado e setorial e que, em contraponto, a noção
de seguridade social é intersetorial, exigindo inter-relações no processo de gestão. O processo de
gestão setorial é marcado por interesses específicos, corporações determinadas, força de movimentos sociais e sindicais que se expressam de forma variada, histórica e conjunturalmente.
O nascedouro da concepção de seguridade social, agregador de políticas sociais, no campo
da proteção social nasce e se impõe na lateralidade das lutas dos movimentos sociais pró-constituintes e, por consequência, a eles estranho ou de tradução limitada ao âmbito da política em
que estão inseridos.
A institucionalização da concepção da seguridade social se dá após 60 anos da presença da
previdência social, no ápice das lutas pelo direito à saúde dos anos 1980 e durante uma incipiente discussão na sociedade e na academia sobre a assistência social como dever do Estado e
direito de cidadania.
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A aplicação no Brasil do conceito de seguridade social, cujo nascedouro é um espanholismo
atribuído ao discurso de Bolívar foi palco de críticas, até irreverentes, de deputados durante a
redação da Constituição Federal de 1988.
O ponto nodal da questão é a frágil pactuação do conteúdo da seguridade social na sociedade
brasileira. Sua força aparece mais por extensão da política de previdência social para a qual, não
raramente, é tomada como sinônimo.
A seguridade social permanece mais como conceito referenciado por analistas, pesquisadores, militantes do que uma efetiva aplicação na institucionalidade governamental. O conteúdo
e a inclusividade do conceito é variável, tomado por vezes como sinônimo de seguro e referido
à legislação social do trabalho. Nesse caso, e nos termos de Esping-Andersen (1991), discutir
seguridade social no Brasil ainda não é tratar de um campo de ação desmercadorizado, condição
essencial para constituir uma política social pública.
A previdência social na forma de seguro é pública e privada, vinculada aos direitos do trabalho.
A saúde é pública e privada e é vinculada a direitos de cidadania, humanos e sociais. A assistência
social é proteção social pública e não lucrativa. Nesse sentido enfrenta o embate em se constituir
no campo do direito em marcos diferenciais da filantropia, benemerência, gratuidade, etc.
É preciso ressaltar, de saída, que estabelecer o campo da seguridade social no Brasil, embora
explícito na Constituição, significa agregar múltiplas institucionalidades e dispositivos que não
aplicam princípios similares e nem têm práticas integradas.
A seguridade social, constitucionalmente definida, não encontrou ainda regência institucional no Estado brasileiro que instale sua unidade de gestão ou de alcance de direitos.
Os marcos de cobertura social que interferem na seguridade social no Brasil são diferenciados em conceito e condicionalidades, o que não permite afirmar que sua institucionalidade no
Brasil tenha alcançado o princípio da universalidade, ainda que o inciso I do artigo 194 da Constituição afirme que a base organizativa da seguridade social seja a ‘universalidade de cobertura
e do atendimento’.
Aqui repousa o principal significado de seguridade social para as políticas sociais que lhe são
afetas: a aplicação da concepção de universalidade e que, antes de mais nada, supõe conhecer,
incorporar, considerar a totalidade da demanda. Mesmo que a ação ainda não ofereça cobertura
para todos, é preciso reconhecer quem são esses ‘todos’, onde estão, quais suas características,
necessidades e demandas.
O processo de inclusão do cidadão no alcance de uma política implica o seu anterior reconhecimento como demandatário de atenções a determinadas necessidades e acessos. A taxa de
cobertura de uma política social face à demanda é um cálculo de construção contínua que exige
capacidade e o conhecimento institucional e acadêmico que permitam formulá-lo. A presença
do cálculo da taxa de cobertura já é em si um passo para a universalidade, pois exige o reconhecimento da totalidade da demanda. Trata-se de uma medida inclusiva, ainda que concretamente
nem todos demandantes já estejam efetivamente incluídos no acesso.
Nessa perspectiva a previdência social deveria considerar não só os trabalhadores já segurados, mas a totalidade dos trabalhadores formais e informais como seu universo.
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As técnicas de georreferenciamento permitem dispor não só de índices médios de cobertura,
mas índices territorializados desde a microescala equivalente ao setor censitário, isto é, 200 famílias. Portanto, pode-se conhecer de forma localizada os índices de seguridade pela cobertura
efetiva das políticas sociais.
No caso da assistência social ainda estão em desenvolvimento estudos sobre:
• incidência de situações e demandas;
• registro de serviços instalados e sua capacidade de atenção.
Não há ainda conhecimento instalado de cobertura das atenções em benefícios e serviços.
Essa capacidade tem sido de difícil introdução na política de assistência social, pois sua lógica nunca foi a da universalidade ou do compromisso com a demanda, mas de atenção a quem
a solicitava individualmente. Propor políticas de massa para coletivos populacionais e sair do
âmbito de atenções limitadas a indivíduos ou clientes é uma meta cujo alcance ainda depende
da instalação de uma nova cultura de gestão.
A primeira tese aqui defendida é a de que no Brasil cada uma das políticas sociais tem trajetória própria para sua inclusão e permanência na agenda pública; por consequência, não se
tem um referencial unitário do conjunto de direitos sociais a compor o patamar brasileiro de
seguridade social.
As políticas públicas e sociais no Brasil têm sua institucionalidade marcada por trajetórias
isoladas de inclusão na agenda pública a partir de conjunturas e interesses de forças sociais
em disputa.
Partindo desse pressuposto empiricamente registrado, afirma-se que o fato de ter sido instalado
no Brasil, para efeito de controle de receitas e de gastos (o orçamento da seguridade social – OSS), a
realidade institucional da gestão da seguridade não traduz essa unidade, ou integração, para produzir
a atenção aos usuários e o acesso a seus direitos.
Cabe ainda chamar a atenção à heterogeneidade dos princípios que orientam as respostas
sociais de cada política social que constitui a seguridade social no Brasil. A natureza dos direitos
atribuídos a cada uma delas é distinta.
A previdência social traz à cena o direito do contribuinte. A saúde e a assistência social se
apóiam no direito de todos como direito humano e social, mas também como condicionado. O
direito é de todos desde que: tenham tal idade, tal moléstia, tal renda, etc. A noção de direitos
de todos é atravessada por determinadas condições que podem fragilizar o alcance do direito e
que, sem dúvida, reconstroem com novos elementos a noção de universalidade.
Críticos da seguridade social brasileira assinalam seu caráter restrito, na medida em que abrange três políticas sociais, não se estendendo a outras áreas como habitação. Considera-se que se trata de uma leitura baseada no alargamento da seguridade social. Essa crítica tem fundamento, dado
o caráter abrangente da proteção social, mas é preciso ter presente que ainda não se consolidou,
entre as três políticas sociais, o diálogo de operadores da seguridade social para os brasileiros.
Para a previdência social, a assistência social é um braço auxiliar destinado a gerir benefícios não-contributivos que dela nasceram como o caso da Renda Mensal Vitalícia. Com isso,
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há uma relação utilitária da previdência para a assistência social. Para a saúde, a assistência
social é vista como produtora de atenções a segmentos mais precarizados, completando o
acesso a medicamentos, próteses, etc., isto é, acessando pela assistência social mercadorias
que deveriam ter capacidade de consumir. Nesses modos de entender, a assistência social é
caracterizada como braço auxiliar e não política de proteção social federativa que opera através de benefícios e rede de serviços.
A regulação de direitos de segmentos sociais como os de crianças e adolescentes e de idosos
acrescentam novos elementos à seguridade social brasileira, todavia, essa inter-relação não foi
ainda construída.
O grande desafio que se coloca, após essa ordem de argumentos, para efetivar a relação entre
seguridade social e inclusão social no Brasil, põe em questão a viabilidade (ou não) de se superar
a ausência de inclusividade entre as três políticas sociais que compõem a seguridade social brasileira: previdência social, assistência social e saúde.
Um primeiro resgate dos elementos a serem enfrentados para superar o desafio da ausente
inclusividade institucional do modelo de seguridade social brasileira permite identificar:
• diversidade no processo de institucionalização das políticas que compõem a seguridade
social no aparato organizacional do Estado e nos entes federativos;
• diversidade de critérios de inclusão de usuários entre as três políticas que compõem a
seguridade brasileira: previdência social, saúde e assistência social;
• diversidade de trajetória de alcance e o modo de desmercadorização de cada uma das
três políticas que compõem a organicidade social brasileira, distinguindo-as entre o campo público, privado e a mediação do filantrópico;
• diversidade do modelo de gestão de cada política em um estado de modelo federativo o
que resulta em graus diversos de institucionalidade em regiões, estados e cidades;
• diversidade do campo de institucionalização dos direitos dos usuários que flui entre
direitos trabalhistas, direitos humanos e direitos sociais;
• diversidade de modos de operação de cada política entre serviços, benefícios e seus
modelos de cobertura;
• natureza fluida dos nexos e insuficiência de pontes entre as três políticas no ambiente do
direito à seguridade social.
A relação heterogênea de força entre as três políticas que compõem a seguridade social brasileira é constatável no volume de financiamento de cada uma delas, pela dimensão de suas
demandas e interesse que provocam na economia de mercado. A previdência social é a forte
política dentre as três em contraponto e, a assistência social é seu antônimo pela fragilidade.

A trajetória de institucionalizações e relação de pertencimento à
seguridade social
Embora a Constituição Federal de 1988 tenha colocado o tema da seguridade social como
abertura temática do título VIII Da ordem social, estabelecendo princípios orientadores comuns
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para as três políticas (saúde, previdência social e assistência social), o tempo e o modo de institucionalização de cada uma delas no interior do Estado, gerou densidades diversas de pertencimento/inclusividade no âmbito da seguridade social. Essa diversidade fragiliza e reforça ao
mesmo tempo, a concepção de seguridade social brasileira.
A institucionalização da previdência social, ainda na primeira república (1923), demarca a regulação estatal da força de trabalho como insumo para a industrialização emergente e, ao mesmo
tempo, a aliança do Estado com a burguesia em trânsito da produção agrícola para industrial, o
assentamento do populismo varguista em meio às lutas e greves operárias no contexto do movimento anarquista. O formato inicial de seguro, segundo o tradicional modelo bismarckiano, que
no período orientava as políticas sociais de caráter liberal, marca o nascedouro dessa política no
Brasil. Nasce aqui o que até hoje persiste, a mistura entre política social e política trabalhista ou
da legislação social do trabalho com a legislação social no campo da cidadania.
Diga-se de passagem, que o artigo 193 da Constituição, o primeiro do capítulo Da ordem
social, mantém esse “emaranhado” de fios e tramas ao considerar que a ordem social tem
como base o primado do trabalho e, como objetivo, o bem-estar e a justiça social. Ainda que
objetivando o welfare e a justiça social a porta de entrada parece ser o trabalho que, na linguagem vulgar identifica-se com a carteira assinada do trabalhador formal. Reproduz-se aqui a
concepção de “cidadania regulada”. Primeiro é preciso ter a carteira de trabalho assinada para
depois ser cidadão.
A trajetória de institucionalização da saúde segue caminho diverso. De início ela exigiu o
trânsito do cuidado da saúde do âmbito familiar privado para o público, o que implicou no
redirecionamento da instituição hospitalar, antes voltada para males genéricos, de uso exclusivo da saúde. Em seguida, o avanço do conhecimento científico para o trato das epidemias e
pandemias e a evolução da cultura preventista levaram à construção da concepção de saúde
pública e coletiva. O desenvolvimento da responsabilidade estatal para com a saúde pública
constitui a base do modelo brasileiro de atenção pública à saúde com respectiva hierarquização e descentralização de serviços. Esse processo provocou a passagem do conceito de proteção à saúde de corporações, fruto da cultura das mutualidades, para a saúde da população. A
incorporação da presença dos movimentos de luta pela saúde, como interlocutores coletivos
desenvolveu as bases para noção da saúde como direito do cidadão e não só do trabalhador,
ampliando a concepção de saúde coorporativa das antigas mutualidades ou das caixas de
aposentadoria.
Esse conjunto de trânsitos, aqui extremamente resumidos, destaca uma segunda grande
marca. Trata-se de uma trajetória que atravessa séculos desde o Brasil Colônia. Ela sempre foi dividida entre atenções privadas, públicas e filantrópicas. A previdência social, em
contrapartida, só aparece como área depois da abolição da escravatura e do surgimento
do trabalho sob contrato. Ela foi precedida também pelas mutualidades das corporações,
mas não propriamente na forma de seguro e sem a presença de Estado. A primeira Carta
Magna de 1824, em seu inciso XXXI, fala do Estado garantidor de “socorros públicos”. A
segunda Constituição, de 1891 (pós Proclamação da República), assinala a aposentadoria
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de funcionários públicos em caso de invalidez (artigo 75). A iniciativa de Eloy Chaves de
1923 aparece na Constituição de 1937 como seguro social, sendo substituída em 1946 pela
concepção de previdência social.
A previdência social é de gestão federal quando pública, portanto, sua construção não é federativa, assim como as duas outras políticas que compõem a seguridade social não incorporam
em sua gestão os três entes: união, estados e municípios.
No caso da saúde, a Constituição Federal contém princípios que orientam claramente sua
gestão através de sistema único nacional, o que introduziu no país a estratégia de pactuação
entre entes federativos num processo de modelo único entre os gestores estatais. No processo de institucionalização do novo modelo de política de saúde como direito para todos,
alguns Estados ou municípios anteciparam sua adoção ao Ministério da Saúde, cujo reordenamento institucional foi mais lento face às suas novas atribuições perante o Sistema Único
de Saúde (SUS).
O trânsito do campo da assistência social para a seguridade social tem suas peculiaridades.
A primeira delas é a constatação histórica de que a via de entrada da assistência social na seguridade social se deve mais à necessidade de dar à previdência social o caráter homogêneo de
uma política contributiva de seguro social. Benefícios não-contributivos, nascidos no âmbito
da previdência social, como a Renda Mensal Vitalícia, deveriam ser apartados do seu calculo
atuarial. Essa racionalidade enquanto medida de gestão é correta, mas, do ponto de vista político, não ocorreu como resultante de uma pactuação socialmente construída. A presença da
assistência social na seguridade social alarga o alcance da proteção social brasileira para a forma
não contributiva.
Outro destaque é que a introdução da assistência social na seguridade social se deu pelo
campo dos benefícios e não dos serviços. Esse legado trouxe para a assistência social uma diacronia denominada política de seguridade social sem ter, ainda, providas as efetivas concepções
e condições para ser uma política setorial e de seguridade social. Muitas decorrências podem
ser destacadas:
• incapacidade da ação direta do Governo (federal, estadual, municipal) no campo da assistência social no desenvolvimento de políticas de massa e pró-ativas direcionadas à
universalidade, já que sua tradição sempre foi agir mediante solicitações selecionadas
por teste de meios individuais;
• incapacidade institucional em reconhecer e instalar uma rede de serviços, já que sempre
se pensou e operou por iniciativas pontuais, em geral desencadeadas por organizações
doutrinárias e financiamento de projetos sociais, portanto, ações descontinuas sem perspectiva de rede;
• ausência de informações sobre o conjunto das ações dos três níveis de governo nesse
campo e, por conseqüência, alta heterogeneidade ao se dar consistência ao conteúdo da
ação do Estado na assistência social;
• a tradição desde o Brasil colônia de incorporar a benemerência e a filantropia como assistência social.
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Essas marcas resultam em múltiplos retardos: só em 1993 foi promulgada a lei Orgânica da
Assistência Social (Loas), cinco anos após a Constituição; só em 1996 foi iniciada a concessão ao
Benefício de Prestação Continuada (BPC) para o idoso e pessoa com deficiência (oito anos após
a Constituição); só em 2004 um decreto presidencial afirmou que o financiamento anual dos
serviços de assistência social deveria ter caráter continuado (15 anos após a Constituição); só em
2005 foi aprovada uma norma técnica regulando o Sistema Único de Assistência Social (Suas)
(16 anos após a Constituição); só em 2008 (70 anos após a criação do CNSS em 1938 e 20 anos
após a Constituição) foi alterado o caráter do Conselho Nacional de Assistência Social, retirando-se dele a competência equivocada em dar Certificado de Organização Beneficente (Cebas) a
instituições de educação, saúde, cultura, esporte e assistência social (70 anos após a criação do
CNSS em 1938 e 20 anos após a Constituição) para que elas obtivessem isenção junto ao INSS.
O processo de institucionalização da assistência social enquanto política social é de construção muito recente e ainda titubeante, já que existem correntes de pensamento que resistem
a aceitá-la como política pública. O mosaico dessas resistências, de matizes ideológicas diferenciadas, retarda a transição da assistência social do campo de ações de ajuda e amparo para
o da política pública de direitos. Alguns não aceitam a assistência social como política setorial
e, para eles, essa seria uma área de atendimento auxiliar ou processante das demais políticas
sociais. Essa corrente, de um lado, segrega os pobres como os que devem ser atendidos pela
assistência social enquanto uma política que processa acessos a bens em espécie ou materiais
fora do mercado e sob a justificativa da pobreza. Esse mesmo movimento considera de forma
utilitária a assistência social como linha de apoio ou auxiliar que permite preservar ‘padrões
técnicos’ de políticas sociais como: saúde, educação, habitação, entre outros, pensados para
setores médios da população e sua capacidade de auto-manutenção através do mercado. Por
exemplo, o acesso ao material escolar indicado pela escola pública depende da capacidade de
consumo no mercado dos pais que devem comprá-lo, para que o filho possa freqüentar o ensino
público. Incluir a merenda, o material escolar ou o uniforme como parte do processo é divulgado, equivocadamente, como assistencialismo. De fato, a completude da atenção pelo Estado de
uma necessidade desmercadoriza alguns meios para alcance de resultados. Vale dizer o material
escolar, a alimentação na escola, o uniforme escolar, o medicamento ou a prótese na saúde. A
ausência da completude da atenção permite também a presença da ‘política do favor’ que tem
feito da assistência social a distribuidora de óculos, cadeiras de rodas, roupas para o nascituro
e, assim por diante.
O caráter não-universal do acesso que combina atenções públicas com consumo de bens
no mercado considera a assistência social linha auxiliar ou processual, enquanto provedora de
bens aos mais pobres, que ficam de fora do mercado. Ao invés de as políticas de educação e de
saúde serem provedoras de tais bens, próprios ao seu trabalho e resultados, usam da assistência
social para apartar um conjunto da população que utiliza os seus serviços. Assim, não alteram
o padrão técnico da atenção que proporcionam, para que não tenham que estendê-la a todos
os usuários de seus serviços. Nem todos os cidadãos no Brasil têm as pré-condições pessoais
ou familiares para proceder a uma dada atenção. Incluir essas condições objetivas do cidadão
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de vida precarizada sob tal concepção seria precarizar a política social. Cada política social, ao
incluir o cidadão nos limites de sua vida concreta, precisa rever e ampliar o alcance objetivo do
respectivo processo de atenção.
Uma segunda concepção da assistência social preserva o Estado da responsabilidade sobre
essa política. Propõe a permanência do princípio da subsidiariedade, defendido pela Democracia Social Cristã, desde a Encíclica Rerum Novarum. Desenvolve uma crítica ao crescimento
da assistência social dentre as responsabilidades estatais. Considera-se que o caminho do Estado deveria ser o repasse de recursos financeiros para as entidades sociais e essas realizarem
a atenção à população. Trata-se, no caso, de impedir que a assistência social se constitua em
uma política de atenção social que pudesse gerar direitos sociais. Cada entidade social produz a
quem entende, e não a todos que dela necessitem uma dada atenção. Não se aplica o princípio
da universalidade, portanto, nem o princípio da seguridade social é aplicado. Essas formas de
compreensão da assistência social rompem com a concepção que a vincula à seguridade social,
sem que haja a preocupação com a isonomia que exige estender essa atenção a todos que dela
necessitem, isto é, em direção à universalidade.
Uma terceira corrente, que se pretende crítica, de fato fortalece as anteriores de traço
conservador e considera a assistência social uma estratégia da regulação neoliberal. Considera-se negativa a presença da assistência social e desenvolvem um slogan da “assistencialização das políticas sociais” referindo que o crescimento do campo de ação da assistência
social é negativo.
As três concepções terminam por conceber o campo de ação da assistência social de forma
segregada a segmentos sociais. Sob tais visões ela deveria apartar para cuidar e atuar somente
quando forem poucos aqueles a serem cuidados.
A partir de 2005 foi instituído o Suas que reproduz o modelo de pactuação entre os agentes
estatais das três instâncias de governo. Como no caso da saúde, municípios articulados com
lutas sociais locais, protagonizaram experiências de nova institucionalidade para a assistência
social. Diferentemente da saúde foi a grande alteração do órgão Gestor Nacional a Secretaria
Nacional de Assistência Social (SNAS) que, em 2004, impulsionou a aprovação da Política Nacional de Assistência Social, sustentadora do Suas em resposta às deliberações da 4ª Conferência
Nacional de Assistência Social de 2003.
A efetivação do Suas se baseia no conteúdo da Política Nacional de Assistência Social de
2004 (PNAS-04) que estabelece o campo da proteção socioassistencial com centralidade na capacidade protetiva da família. As fragilidades do ciclo de vida, as vitimizações, as exclusões,
são objeto da ação a partir da análise de riscos e vulnerabilidades sociais a que estão sujeitos os
indivíduos e as famílias. A direção da política é afiançar seguranças sociais de acolhida, convívio
e capacidade básica de auto-manutenção que possibilitem inclusão e emancipação.
As políticas de assistência social têm sua organização direcionada para a realização de três
funções: proteção social, vigilância social e defesa de direitos. A proteção social hierarquizada
em básica e especial opera através de benefícios em pecúnia e em bens e uma rede de serviços
de acolhida, convívio e de desenvolvimento socioeducativo.
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É mais conhecida pelos benefícios em pecúnia que têm caráter massivo, com destaque ao
programa de transferência de renda nominado Bolsa Família e que cobre cerca de 44 milhões de
habitantes, e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) que beneficia 3,2 milhões de famílias
ou cerca de 12 milhões de habitantes.
Tempos e processos bastante diferenciados, em modelos e burocracias significativamente
distintos acompanham as três áreas da seguridade social brasileira. Essa diferenciação registra
sensível distância no conhecimento acumulado entre os agentes institucionais, bem como na
base científica, pesquisa, produção de indicadores, dados, estudos comparativos de cada uma
delas. Isso tudo produz forte distinção na estabilidade e modo de inclusão de cada área na agenda e institucionalidade estatal.
O diálogo entre a produção do conhecimento sobre cada uma dessas políticas e sua articulação no âmbito da seguridade social é ainda campo em construção.
Os nexos entre as três políticas como modelo de seguridade social ainda são refém da diferenciação do conhecimento sobre cada uma delas em particular. Enquanto a gestão da previdência social é política federal que se relaciona com empresas, empresários e segurados, a saúde e a
assistência social são políticas federativas que se relacionam com os entes de cada esfera estatal
e sujeitos coletivos da sociedade. O grau da organicidade de interlocutores coletivos é bastante
diferenciado como de estimulação diversa no modelo de gestão de cada uma dessas políticas. A
saúde revela maior consolidação de conselhos participativos desde os municípios.
O modo de gerenciamento da saúde e da assistência social exige capacidades de relacionamento com os 5.564 municípios, 26 Estados e um distrito federal para construção da isonomia
nacional. As três políticas mantêm o papel de regulação das atividades privadas em seu campo
de ação. A previdência social e a saúde mantêm relações complementares no campo dos seguros sociais, que exigem da saúde forte demanda perante os seguros privados de saúde que, em
quase sua totalidade, vinculam-se mais a empresas e menos a segurados individuais.
A gestão da saúde e da assistência social guarda modelos similares de democratização da
gestão através dos conselhos paritários de gestão. A presença desses conselhos é obrigação legal
para habilitação de municípios e estados no Suas. São realizadas Conferências regulares para
deliberação coletiva no âmbito de cada esfera de governo com presença de delegados da sociedade. Isso não ocorre no caso da Previdência Social.
A previdência social retraiu-se em suas formas participativas através de conselhos, utilizando-se esporádica e conjunturalmente de fóruns de debates.
O Conselho de Seguridade Social, locus de interlocução entre as três áreas, teve curto espaço
de funcionamento, sendo extinto pouco após sua instalação. Não há espaço institucional regular
para o debate sobre a seguridade social.
É importante ressaltar a complexa relação filantrópica existente entre as três áreas de ação e
que ainda é objeto de polêmica discussão no Congresso Nacional no que diz respeito ao formato de relação entre Estado e organizações não lucrativas1.
1

Trata-se do debate da MP 446/08 sobre o processo de institucionalidade de concessão de isenção de contribuição previdenciária a entidades consideradas

beneficentes e filantrópicas.
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A assistência social pela anterioridade da prática de entidades sociais na prestação de serviços e cuidados sociais tem baixa presença de serviços estatais com gestão direta e forte
presença de ação através de convênios com a filantropia privada, em grande parte de natureza
doutrinária e religiosa. Essa relação é mediada por convênios e bastante diferenciada entre os
três entes federativos.
A saúde com tradição de prestação direta através de serviços públicos vem expandindo uma
nova forma de gestão conveniada de serviços, principalmente com hospitais geridos por organizações sociais (fundações, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip, entidades
sociais), na maioria das vezes quebrando o vínculo de direito dos usuários perante o Estado.
Enquanto a previdência social opera através de benefícios regulados pela legislação trabalhista que vincula os usuários através de uma rede bancária, a saúde mantém relação face a face com
os usuários através de seus serviços. Os postos da previdência social têm função cartorial para o
estabelecimento de vínculo entre o trabalhador e a previdência social na condição de segurado
ou a verificação do cumprimento de requisitos e condicionalidades para a inclusão do segurado
nos benefícios.
A assistência social, por sua vez, opera no âmbito dos serviços e dos benefícios. No caso
dos serviços, sua relação direta é reduzida pela mediação das entidades sociais. No caso dos
benefícios, é preciso distinguir os benefícios continuados e de transferência de renda de âmbito federal, que utilizam a rede bancária para transferir o valor financeiro ao usuário, e os
benefícios eventuais de âmbito local, que utilizam da relação face a face entre o técnico municipal e o usuário.
A relação dos usuários com as três políticas de seguridade social brasileira é diferenciada,
com tendência a maior presença indireta através da rede bancária privada e de casas lotéricas
ou, mediada por técnicos de organizações sociais.
O exame da inclusividade institucional dos brasileiros na seguridade social brasileira é tarefa
complexa que exige a adoção de mecanismos de registros ainda inexistentes.
Não se sabe dizer quantos previdenciários e não previdenciários usam das atenções de saúde
e assistência social e vice-versa.

A condicionada inclusão dos usuários
O complexo quadro da institucionalidade brasileira da seguridade social ganha também contornos específicos quando examinados a partir das características de seus usuários.
A previdência social, como se sabe, vincula beneficiários a partir de sua situação de trabalho
e contribuição mensal, integral ou partilhada com empregados. A universalidade da previdência
social é vinculada à condição de efetivação do pleno emprego para todos aqueles em período
ativo, dos 16 aos 60 anos.
O Brasil, em janeiro de 2008, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
e com base nos sistemas de Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged) registrava aproximadamente 37 milhões de empregos
formais (36.915.562) com incremento de 29% nos últimos cinco anos (Tabela 1).
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Apesar do caráter ascendente da oferta de empregos (que marcou o ano de 2008) ainda se
está longe da plena inclusão de todos em idade ativa no emprego formal. Trata-se de uma meta
de quase impossível alcance, quer pelo modelo produtivo, quer pela distância entre as características da força de trabalho disponível e os requisitos de vagas a serem ocupadas ou criadas.
A cobertura previdenciária, como se sabe, é voltada para a reposição, a menor, do valor do
salário nos momentos em que o trabalhador é impedido de exercer sua função.
Estar protegido significa ter salário ou seu substituto. Trata-se, no caso, da concepção de
proteção filiada ao mercado, isto é, à capacidade de adquirir mercadorias ofertadas na relação
compra e venda. Portanto, a seguridade para a previdência social baseia-se no acesso a renda
que habilita o segurado a adquirir produtos e serviços no mercado.
Para a saúde a inclusão se concretiza pela oferta em quantidade e qualidade de serviços e
atenções a todos. Acrescenta-se que essa inclusão depende também da capacidade técnica e
operativa dos serviços de saúde de possibilitar a cobertura às necessidades diferenciadas dos
ciclos de vida humana e da particularidade de segmentos e síndromes. É necessária a presença
do alcance das iniciativas de caráter preventivo e fomentadores do desenvolvimento humano
sadio e sua distribuição pelos territórios. É o intervalo entre características da demanda e oferta
em cada território das atenções que estabelece o perfil de inclusão na política de saúde.
A assistência social tem perfil ainda pouco delineado quanto à sua demanda e por dois motivos principais. Primeiro, pelo modo como vem sendo gerida por órgãos públicos ou privados,
caracterizando-a pela mera presença de atendimento ocasional, em geral de baixa continuidade
e atenção individual. Segundo, pelo fato de que o campo de ação dessa política não alcançou
consenso. Para aqueles que entendem a assistência social como política destinada ao alívio da
pobreza, seu campo é o da distribuição de bens materiais ou em espécie (dinheiro) aos mais pobres, que se encontram sob situação de agravamento. Para tanto, deveria operar sempre através

Tabela 1 – evolução da participação dos segurados na previdência do PEA*
Segurados
Segurados contribuintes
Empregado com carteira (inclusive doméstico)
Empregado sem carteira (inclusive doméstico)
Autônomos contribuintes
Funcionários públicos (inclusive militares)
Empregador - contibuinte
Subtotal
Segurados - especiais potenciais***
Total

1995

1998

2002

2004**

2005**

31,19
1,38
4,01
6,09
2,63
46,11
10,17
56,28

30,42
1,67
3,49
6,45
2,36
44,39
9,23
53,62

31,21
2,05
2,84
6,11
2,23
44,44
8,88
53,32

32,44
2,18
2,94
6,34
2,25
46,15
8,76
54,91

33,05
2,42
2,95
5,99
2,29
46,7
8,92
55,62

Fonte: tabela elaborada pelo Ipea a partir dos micros dados de PNAD/IBGE: 1995, 1998, 2002, 2004, 2005.
* A População Economicamente Ativa corresponde a homens com idade entre 16 e 59 anos e mulheres com idade entre 16 e 54
anos que estavam ocupados e/ou procuraram ocupação na semana de referência; ** em 2004 a PNAD foi implantada nas áreas
rurais da região Norte, alcançando a cobertura completa do território Nacional. Por causa da influencia dessa parcela nos resultados de 2004 e 2005, as comparações temporais foram feitas considerando a cobertura geográfica anterior a 2004; *** foram
considerados segurados especiais potenciais os homens com idade entre 16 e 59 anos e mulheres com idade entre 16 e 54 anos.
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de teste de meios, selecionando as piores situações. O nível de precarização da renda seria o
critério de inclusão.
Trata-se aqui da ocorrência do que há duas décadas Fleury (1989) nominou como cidadania
invertida revés de um direito de inclusão social. Primeiro é preciso que o cidadão informe que
nada tem para que, então, tenha acesso a um benefício.
A política de transferência de renda é fundamentalmente baseada nesse critério. Ela vem
atingindo maior volume de beneficiários e recursos financeiros. Incluem-se aqui mais de 11 milhões de famílias (11,1 em julho de 2008) alcançadas pelo Programa Federal Bolsa Família, que
cobre 99% das famílias categorizadas como pobres, isto é, com renda per capita de até R$
120,00 (cento e vinte reais) por membro da família2.
Para esses 11 milhões de famílias beneficiárias foram destinados 12 bilhões de reais do Orçamento Federal em 2008. Os resultados desse investimento social vêm apresentando significativo
impacto na alteração da situação de miserabilidade dos brasileiros nele inclusos. Dados oficiais
assinalam que 9,7 milhões de brasileiros (2003 a 2006) saíram da miséria, ou seja, cerca de 20%
das famílias beneficiárias. Registra-se ainda que cerca de 2 milhões de famílias deixaram o programa pelo aumento de renda ou por auditoria realizada.
O Benefício de Prestação Continuada (BCP) é direcionado ao idoso e à pessoa com deficiência independentemente da idade, com renda per capita familiar, que não pode ser superior a
¼ do salário mínimo. É um benefício alcançável por testes de meios e sua distribuição chegou
em dezembro de 2008 a 3,2 milhões de beneficiários, o que inclui os 362 mil beneficiários do
Programa Renda Mensal Vitalícia, extinto em 1996. Seu valor é de um salário mínimo, com impacto financeiro em dezembro de 2008 de 15,4 bilhões de reais. É estimado que em dezembro
de 2006, o gasto com BCP correspondia a 0,41% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.
A incidência do BPC sobre a população idosa, acima de 65 anos, é de quase 7% e cerca de 5%
da estimativa da população brasileira com deficiência. A Tabela 2 demonstra esses percentuais.
Em sua totalidade o benefício cobre cerca de 1,5% da população brasileira. Não se tem dados
censitários sobre toda a população brasileira com deficiência e seus meios de vida. O exame dos
meios e qualidade de vida da população acima de 65 anos não possui ainda dados censitários.
O idoso rural dispõe também da cobertura do Benefício Rural de acesso individual e independente da renda per capita da família. Por conseqüência, o BPC tem maior aplicabilidade para
o idoso urbano.
Esse conjunto de benefícios tem forte diálogo com os benefícios da previdência social, sendo
por vezes confundido o seu vínculo entre a área da assistência social e a da previdência social.
O site da previdência social os apresenta como parte de sua ação.
Alguns menos avisados consideram que a Loas tem por único disposto esse benefício e
tratam-no equivocadamente de “o Loas”.
Não se dispõe de estudos que permitam, comparativamente, estabelecer o grau de distância
da seguridade social e suas políticas à efetivação da universalidade.
2

Está previsto ampliar esse per capita para R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) a partir de maio de 2009 por ter sido o Bolsa Família considerado uma

política anticíclica face a crise financeira.
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Tabela 2 – Cobertura do Benefício de Prestação Continuada (BPC) à população brasileira
de 2006
Corbertura do BPC sobre população idosa
População idosa

BPC

17.600.000

1.183.840

97%

6,72%

População idosa com mais de 65 anos rural e urbana
9.935.100

1.183.840
11,90%

População idosa com mais de 65 anos urbana
8.113.616

1.183.840
14,5%
Cobertura sobre população com deficiência

População com deficiência
26.072.233

1.293.645

14%

4,96%
Cobertura sobre população brasileira

Total
184.184.264

BPC
2.508.750

1,4%

Fonte: IBGE/MDS/SNAS

A assistência social na seguridade social
As bases institucionais para a gestão da política de assistência social são ainda bastante difusas entre os governos municipais e estaduais.
No caso dos Governos Estaduais, têm sido assinados pactos de aprimoramento de gestão
entre governo federal e Estados da federação. Os municípios têm se vinculado ao Suas através
de um processo de habilitação que registra graus crescentes de cumprimento das exigências da
implantação desse sistema.
O gasto com a Política de Assistência Social compreende 1% do PIB (0,82% em 2005). Corresponde, ainda, a cerca de 6% do Orçamento da Seguridade Social (OSS) e percentual semelhante do gasto social direto.
Algumas questões merecem destaque no financiamento da política de assistência social. Entre elas, a redução do percentual de gastos de estados e municípios à medida que crescem os
investimentos, como mostram os Gráficos 1, 2 e 3 e a Tabela 3. O conjunto de informações
mostra que o financiamento da assistência social é ainda instável.
No âmbito federal, o maior volume de recursos é destinado a benefícios. Estes ocupam mais
de 90% dos recursos orçamentários federais para a assistência social.
É nos municípios que os serviços são mais demandados, assim como ocorre na área da saúde
ou mesmo da educação. Essa questão gera a polêmica da ampliação dos quadros municipais de
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Gráfico 1 – Participação dos três níveis de Governo no Financiamento da Função
Assistência Social (expurgadas as transferência da União)*
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Fonte: MF/STN - Total de Municípios: 2002 (92,77%); 2003 (90,18%); 2004 (77,10%); 2005 (78,01%) e 2006 (86,43%)
* Preparado por José Lucas Cordeiro, doutorando, para o NEPSAS /PUC-SP/2008

Gráfico 2 – Participação relativa dos gastos estaduais com a função assistência social
frente à despesa total, 2006*
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3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
RN DF PB RR AP TO MS SE CE PA AM PI AC PR SP RS BA MA GO ES RJ RO MG PE AL SC MT
Fonte: MF/STN - Total de Municípios: 2002 (92,77%); 2003 (90,18%); 2004 (77,10%); 2005 (78,01%) e 2006 (86,43%)
* Preparado por José Lucas Cordeiro, doutorando, para o Nepsas /PUCSP/2008
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servidores para prover tais serviços. Tal ampliação bate a frente com a Lei de Responsabilidade
Fiscal e o percentual a ser gasto com o funcionalismo municipal.
O processo de trabalho social procede em grande parte de profunda cultura artesanal e inicia
sua alfabetização na informatização da gestão.
Estudo realizado pelo Nepsas/PUCSP, a pedido do CNAS construiu indicadores sobre a gestão municipal da assistência social (Sposati, 2007). Assusta o índice de 40% de órgãos de assistência social geridos por primeiras-damas.

Gráfico 3 – Evolução dos gastos das três esferas de governo com a função assistência
social, 2002/2006*
Valores = R$ mil
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Fonte: MF/STN
* Preparado por José Lucas Cordeiro, doutorando, para o Nepsas /PUCSP/2008

Tabela 3 – participação relativa da função assistência social na despesa total dos
Estados Brasileiros – 2002/2006*
Ano
2002
2003
2004
2005
2006

Despesa com a função assistência social Despesa total dos estados
2.759.988.102
2.526.612.589
1.789.414.975
2.277.818.574
2.545.851.013

280.945.633.616
249.269.730.875
258.453.512.792
278.239.315.702
305.870.766.916

Função 8/despesa
total
0,98%
1,01%
0,69%
0,82%
0,83%

Fonte: preparado por José Lucas Cordeiro, doutorando, para o Nepsas /PUCSP/2008
Nota: foram expurgadas as transferências do FNAS e as transferências de convênios da União.
Base: valores constantes de dezembro de 2006-IGP-DI/FGV
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Considerações finais
Muito há, ainda, por ser analisado sobre os processos de gestão e, em particular, sobre o que
ocorre no campo da assistência social nas três esferas de governo.
A análise aqui procedida destaca uma questão principal: a ausência de locus contínuo para o
debate sobre a seguridade social brasileira.
Fica o forte desejo de realização de um Grande Fórum, um Congresso sobre o tema antes
que a única peça de resistência institucional, o OSS, se dissolva no redemoinho da Reforma
Tributária.
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Capítulo 11

Dilemas da institucionalização de políticas
sociais em vinte anos da Constituição de 1988*
Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato

Introdução
A análise do período recente das políticas sociais no Brasil, em especial as políticas de seguridade social, permite identificar a existência de híbridos institucionais que, se por um lado permitem a redução da pobreza e das desigualdades, ainda não garantem a necessária expansão da
cidadania social. Tomamos de Santos (1993) a denominação de híbridos institucionais, embora
a caracterização seja diversa e bem mais modesta que aquela do autor, dirigida à identificação
de áreas supostamente dicotômicas como regendo as relações sociais no Brasil contemporâneo,
onde uma morfologia poliárquica conviveria com um hobbesianismo social. Aqui a denominação visa a caracterizar zonas institucionais contrapostas (ou mesmo dicotômicas) que se mesclam e convivem no campo de tratamento das questões sociais, especialmente no que toca à
intervenção estatal por meio de políticas públicas.
A noção de instituições diz respeito a idéias, valores e normas que pautam a vida social.
O Estado tem posição privilegiada, embora não exclusiva, na mudança ou reprodução dessas
instituições.
E as políticas públicas, na medida em que definem orientações governamentais que sedimentam ou alteram a posição estatal em relação aos problemas da coletividade, contribuem para
esse processo. Políticas públicas são, assim, parte importante da institucionalização de valores
* Publicado originalmente na revista Ciência & Saúde Coletiva, vol. 14, n.3. maio/jun. 2009. p.721-730
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e regras da vida coletiva. Elas orientam concepções, definem estratégias, alocam recursos e distribuem valores para a sociedade que podem contribuir para consolidar uma nova institucionalidade em relação a temas distintos.
Esse processo não é, bem se sabe, nem linear nem isento de conflitos, principalmente
quando o tema são os problemas sociais. O caráter desses conflitos e como são solucionados
importa para a identificação dos rumos que a política vai tomar. Isso é importante porque a
literatura tem deixado de lado a especificidade da área social na construção e implementação de políticas sociais, tratando-as como similares a qualquer outra política pública. Não é
o caso. A política social é lugar por excelência dos conflitos inerentes a todas as formas de
desigualdade e exclusão, e se distingue de outras políticas públicas por revelar esses conflitos intensa e cotidianamente. Nos últimos vinte anos, o Brasil tem feito esforços importantes para mudar o padrão tradicional de tratamento dos problemas sociais e construir uma
nova institucionalidade para a questão social. É momento, contudo, de nos questionarmos
sobre os rumos desse avanço. Onde podemos chegar com o ritmo e condições de tratamento da questão social hoje? A noção de híbridos nos ajuda na medida em que diz respeito a
zonas que se consolidam no processo de institucionalização mas que são contrapostas ou
mesmo contraditórias – e algumas deverão ser excluídas em benefício de outras. Como,
por exemplo, consolidar a noção de direito universal à saúde com o atual padrão de gastos
públicos em saúde?
A experiência internacional aconselha que ou aumentamos os gastos públicos, ou não temos
direito universal à saúde. Se tomadas as diretrizes governamentais dos últimos governos, não
há indícios de aumento significativo do gasto, o que aponta para um lugar secundário da saúde
nas estratégias estatais, reforçando valores sociais que desqualificam o projeto constitucional de
saúde universal como direito.
Nos últimos vinte anos, verifica-se uma mudança institucional expressiva das políticas sociais, em muitos aspectos inovadora e progressista em relação a modelos passados. Isso pode ser
identificado tanto em seu aparato político-organizacional, como na concepção da questão social
que tem amparado a implementação das políticas sociais em anos recentes.
Do ponto de vista do aparato político-organizacional, é significativa a construção dos sistemas nacionais como os de saúde e assistência social, a partir da expansão de burocracias públicas descentralizadas e unificadas, com a participação inédita dos três níveis de governo e com
importante componente de participação e controle social. Do ponto de vista da concepção da
questão social, identificam-se mudanças em relação a políticas pregressas, em especial nos elementos aqui denominados de constitucionalização (incorporação da noção de direito), abrangência
(publicização e incorporação na agenda pública) e ampliação (reconhecimento da produção social e inter-relação dos problemas sociais).
Essas zonas de avanço convivem com outras em que a condução das políticas sociais tem
forte foco na pobreza (e esta definida pela renda); em que o risco social ou é associado à miséria
ou amparado na contribuição (ou são os riscos dos miseráveis ou são os riscos cobertos pela
previdência social aos segurados); em que há visível subfinanciamento e constantes contingen-

190

Dilemas da institucionalização de políticas sociais em vinte anos da Constituição de 1988

ciamentos de recursos para equilíbrio fiscal; desequilíbrios fiscais entre regiões; excessiva autonomia dos entes subnacionais; baixa cobertura assistencial; acesso precário; baixa qualidade dos
serviços e frágil integração intersetorial.
Supõe-se que a permanência desses híbridos compromete a equidade e a cidadania propostas no modelo da Constituição de 1988.

Avanços e impasses da institucionalização do modelo constitucional
A partir da Constituição de 1988, foram reconhecidos como direitos sociais o acesso à
saúde, previdência, assistência, educação e moradia (além de segurança, lazer, trabalho). Institui-se a seguridade social, que incluiu as áreas de saúde, previdência e assistência social. A
noção de seguridade representou avanço na institucionalização de um modelo ampliado de
proteção social, que previa a universalização do acesso, a responsabilidade estatal, a integração entre as três áreas e a criação de um orçamento próprio, exclusivo e com novas fontes
de financiamento. Inovava também na responsabilidade compartida entre os três níveis de
governo, através da descentralização de competências e recursos, e na participação e controle
social, com a criação de instâncias colegiadas e atribuições legais de formular e acompanhar a
implementação das ações.
Apesar do princípio orientador da universalização, as políticas de seguridade mantiveram critérios de acesso para a previdência social e a assistência social. O acesso à previdência manteve-se
dependente da contribuição e à assistência social, dependente da necessidade. A exceção foi a
saúde, na qual a universalização se deu de forma integral, sem qualquer critério de acesso. A institucionalização desse modelo tem sido, desde a Constituição, bastante conflituosa. E isso pode ser
atribuído, em linhas gerais, ao embate entre o previsto na Constituição e os projetos governamentais que se seguem a sua promulgação, além dos conflitos inerentes à própria institucionalidade da
nascente democracia. O primeiro governo eleito após a Constituição adotou política econômica
de viés liberal e restringiu os mecanismos previstos na Constituição para a área social.
Os governos subsequentes mantiveram políticas econômicas restritivas, também com forte
impacto na área social. O que se verifica desde então são híbridos de políticas progressistas com
restrições importantes na cobertura, no financiamento e na qualidade da atenção, ainda com
baixo impacto na construção da cidadania social prevista.

Mudanças na concepção da questão social
Um dos elementos mais visíveis da mudança institucional verificada desde a Constituição diz
respeito à concepção da questão social incorporada nas políticas e programas implementados
desde então. Pode-se identificar ao menos três características que indicam alteração importante
em relação a períodos anteriores. A primeira delas é o que Fleury chama de constitucionalização, que trata da garantia de direitos sociais (Fleury, 2006). Até a Constituição de 1988, os direitos sociais, em especial previdência e saúde, eram garantidos aos trabalhadores, não havendo
relação entre direitos sociais e cidadania plena. A própria noção de cidadania era vaga e ausente
do imaginário e valores da população. O cidadão era o indivíduo de nacionalidade brasileira.
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Com a Constituição e políticas dela decorrentes, o cidadão passa a ser também aquele membro da comunidade investido de um conjunto de direitos comuns e universais, no qual os direitos
sociais são centrais. A democratização é determinante para essa constitucionalização, mas há que
se chamar a atenção para o papel das políticas sociais, dado que através delas se desenvolve a idéia
de responsabilidade estatal sobre o bem-estar dos indivíduos e da coletividade. Obviamente, esse é
um processo em curso, entremeado pelos constrangimentos ao pleno reconhecimento dos direitos
sociais, pela individualização característica das sociedades contemporâneas e pelo peso da tradição
personalista da sociedade brasileira, que tende a valorizar as relações e pessoas, e não os cidadãos e
indivíduos (Da Matta, 1979). De todo modo, é inédito na configuração das políticas sociais brasileiras a idéia de bens sociais garantidos como direitos de cidadania. É somente na Constituição de 1988
que se encontra o termo “direitos sociais”; o termo “cidadania” só é encontrado nas Constituições
de 1946 e 1937 e, assim mesmo, relacionado à nacionalidade; “cidadão”, em todas as Constituições
anteriores à de 1988, está claramente referido ao indivíduo de nacionalidade brasileira.
Outro elemento diferencial na concepção da questão social é o que poderíamos denominar
de abrangência e diz respeito à incorporação à cena pública e à agenda governamental de diversos problemas sociais que passaram a contar com um arcabouço legal próprio, de estratégias e
ações com responsabilidades definidas e a partir de uma compreensão específica do problema.
Desde a Constituição, o país desenvolveu políticas específicas para problemas tradicionalmente
tratados apenas no campo privado ou das relações de trabalho, com baixa intervenção estatal
ou restrita à existência de dissensos dirimidos no campo jurídico. São exemplos importantes
dessa abrangência as políticas de proteção à infância e adolescência, entre as quais se destacam a
política de combate à exploração sexual desses segmentos e a política contra o trabalho infantil;
a política contra a violência doméstica; a política de promoção da igualdade racial; políticas de
proteção ao idoso e ao deficiente, entre outras.
Além de oferecer um conjunto de direitos e ações públicas para problemas sociais antigos e
extremante complexos, essa abrangência tem favorecido a publicização de temas polêmicos, na
medida em que põe em discussão relações sociais tradicionais e excludentes. Exemplos recentes
expressam essa polêmica, como a discussão sobre a redução da maioridade penal para jovens
infratores protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Estatuto protege
crianças e jovens com legislação diferenciada em caso de cometerem delitos. Crimes bárbaros
recentes envolvendo jovens trouxeram à cena pública posições sobre o tratamento do crime
nesse segmento – na grande maioria, jovens pobres sem escolaridade ou vínculos familiares –, e
sobre quais pressupostos deve se basear a intervenção estatal – se na criminalização ou na proteção e limites dessa proteção. Outros exemplos são as cotas raciais, que têm levantado salutar
debate sobre as origens e formas de enfrentamento da discriminação racial no país, e temas
como a violência doméstica ou a orientação sexual.
Incorporam-se assim temas referentes à desigualdade e à exclusão que ultrapassam o aspecto
econômico e alcançam a noção de reconhecimento como elemento central da cidadania (Fraser,
2003). Essa abrangência gera também um importante movimento de iniciativas da sociedade
civil, ONGs e mesmo empresas na criação e desenvolvimento de projetos e programas sociais,
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que a par sua limitada eficácia na resolução dos problemas, representam importante elemento
na construção de vínculos sociais.
Compartem dessa abrangência não só as políticas “novas”, em áreas sem regulação específica prévia, mas também visões inovadoras de políticas já tradicionais. É o caso, por exemplo,
das políticas de combate à fome, que geraram programas inéditos, como o Bolsa Família, que
têm tornado públicas, em debate democrático, visões diferentes sobre sua eficácia e efetividade
(Silva, 2007; Monnerat et al., 2007; Peliano, 2006). O rompimento com o padrão tradicional de
oferta de benefícios aos pobres in natura, com a transferência em dinheiro e sem intermediários,
inaugura uma nova relação com a pobreza e os pobres, que não seria possível sem a incorporação desses como sujeitos minimamente reconhecidos.
Um terceiro elemento indicativo de uma nova concepção sobre a questão social seria o de
ampliação e diz respeito ao reconhecimento da produção social dos problemas sociais e da estreita
relação que guardam entre si. A democratização e a entrada na cena pública e no processo de decisão de políticas de atores antes excluídos permitiu o debate crítico sobre as experiências passadas
e a modernização de conceitos e práticas. O reconhecimento da produção social dos problemas
sociais obviamente não assume uma crítica radical da questão social em sua relação com as desigualdades estruturais do capitalismo, mas avança na identificação de históricos de exclusão e
desigualdades sociais como geradoras dos problemas atuais e na responsabilidade da sociedade
sobre eles, incorporando de forma inédita a desmarginalização desses problemas e retirando-os do
âmbito exclusivo das responsabilidades individuais e familiares ou da conduta comportamental.
Em várias políticas, essa ampliação pode ser verificada, em especial nas políticas de saúde
(conceito ampliado de saúde) e nas de assistência, como as de juventude, infância e combate
à pobreza. E podem ser já identificadas mudanças na própria implementação dessas políticas.
Nas políticas de combate à pobreza, destaca-se, além do Bolsa Família, o Benefício de Prestação
Continuada – BPC, benefício de um salário mínimo destinado a idosos e pessoas com deficiência com renda familiar per capita inferior a ¼ do salário mínimo. Tratado com desconfiança
por parte dos gestores da previdência social e da própria sociedade, que em geral consideravam
seus demandantes como aproveitadores, preguiçosos que não queriam trabalhar, não contribuíram para a previdência e, portanto, não deveriam receber renda (Sposati, 2004), o benefício
já aparece como vinculado à necessidade e ao direito (Lobato et al., 2006). Essas são mudanças
lentas, porque dependem de reconstruções simbólicas complexas. Contudo o Estado, através de
políticas, pode interferir positivamente nessa reconstrução (Evans, 1996).
O reconhecimento da produção social dos problemas sociais requereu que se reconhecesse
também a estreita relação que guardam entre si. A setorialização foi sempre uma marca das
políticas sociais brasileiras, estimulada pela restrição do processo de formulação das políticas
sociais ao âmbito das estruturas técnicas da burocracia pública, sem intermediação com atores
relevantes, ou pela tradição centralizada do Estado, que sempre favoreceu as disputas entre
áreas distintas. Hoje é reconhecida a necessidade de atuação integrada entre várias áreas sociais
e, mais do que isso, reconhece-se a falta de integração como uma causa importante da baixa
efetividade. Mas o esforço de associá-las é ainda tímido.
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Expansão política e organizacional
A par os elementos referentes à concepção sobre a questão social, a mudança institucional
da política social em anos recentes pode ser identificada pela expansão do aparato político e organizacional, em especial através da construção de sistemas únicos e nacionais; da consolidação
de burocracias públicas; da democratização desse aparato e da participação em conjunto dos
distintos níveis de governo na condução das distintas políticas.
Entre os sistemas nacionais, destaca-se aqui a construção dos sistemas de saúde e assistência social, partes constitutivas da Seguridade Social. O Sistema Único de Saúde (SUS) é
responsável pela atenção universal – de assistência médica e ações coletivas – a toda a população. A construção de um sistema nacional e único, prevista na Constituição e resultado
de um longo processo de lutas iniciado ainda na década de setenta, visou à unificação das
estruturas responsáveis pela saúde e vigentes até então e que representavam uma dicotomia
organizacional com graves consequências para a assistência à saúde. Além de único, o sistema
foi previsto como nacional, cobrindo todo o território e toda a população, e descentralizado,
incorporando os três níveis de governo. Em seus vinte anos, o SUS está totalmente consolidado em todo o território
nacional, apesar dos inúmeros problemas que apresenta, principalmente o de nunca ter alcançado ser de fato universal, já que parte importante da população possui e busca a titularidade
dos planos privados, que oferecem mais garantia de acesso e maior prontidão no atendimento
(Lobato, 2000).
A grandiosidade do SUS é evidente quando se vêem os números da produção de serviços.
A estrutura descentralizada funciona com instâncias de pactuação e decisão sobre recursos e
ações entre os três níveis de governo e cada nível tem responsabilidades e atribuições definidas.
Paralelamente, o sistema conta com uma potente estrutura de controle social, com conselhos de
saúde onde há representação do governo, empresários, sociedade civil e profissionais, e hoje são
modelo para várias áreas de políticas sociais como mecanismos de democratização e participação social na formulação e gestão de políticas, apesar dos inúmeros problemas que apresentam
quanto à representação e efetividade do controle social (Labra, 2008).
Outro sistema criado mais recentemente é o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Desde a Constituição, a assistência social tem passado por importante processo de institucionalização e em padrão distinto daquele sobre o qual ela havia se desenvolvido. A criação do SUAS
toma emprestado do SUS grande parte de suas diretrizes. Baseia-se na idéia própria de sistema –
pouco comum aos mecanismos assistenciais – com relação e vínculo entre as partes, comando
único, descentralizado e com participação social. A estrutura proposta pode ser considerada
revolucionária para os padrões brasileiros e mesmo em comparação aos sistemas internacionais
mais avançados.
A assistência social é o principal exemplo de construção recente de uma burocracia pública
em área social. Com a descentralização e a criação de inúmeros programas sociais, ela vem
crescendo nos municípios e estados, e com configuração mais democrática que as estruturas por
ela antes responsáveis.
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Contradições e entraves ao modelo constitucional de cidadania
Apesar desses avanços, persistem áreas na institucionalização das políticas sociais que podem
ser consideradas contraditórias àqueles e podem comprometer a consolidação do modelo constitucional. Destacam-se aqui o privilégio a políticas centradas na pobreza, em prejuízo da universalização, a permanência de severas restrições aos gastos e os baixos efeitos simbólicos sobre os
benefícios da solidariedade social, decorrentes da baixa qualidade dos serviços prestados.
Em primeiro lugar, cabe destacar o desconhecido impacto das políticas sociais universais na
recente redução das desigualdades e a ênfase nas políticas focais, em especial as transferências
de renda. O Brasil comemorou recentemente o alcance com antecipação das metas do milênio
de redução da pobreza (Brasil, 2007B).
De acordo aos dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE, 2008), considerando o dólar PPC, o índice de
brasileiros vivendo na extrema pobreza caiu de 8,8% para 4,2%. Tomando como base o salário
mínimo, a taxa de pobreza extrema caiu de 28% para 16% da população e a de pobreza caiu de
52% para 38% (Brasil, 2007B).
Quanto à desigualdade, os dados indicam que entre 2001 e 2005, a renda dos 10% mais pobres cresceu a uma taxa anual de 9,2% e a dos 10% mais ricos caiu 0,4% por ano. O coeficiente
de Gini atingiu 0,566 em 2005, depois de cinco anos de contínua queda (Brasil, 2007). Há vários estudos econômicos recentes analisando a queda da desigualdade brasileira (Soares, 2008;
Arbix, 2007; Salm, 2006; Ipea, 2006) e, embora todos reconheçam a queda, não há consenso sobre os fatores que mais influenciaram o fenômeno nem sobre sua importância ou possibilidades
de sustentabilidade no futuro. Os estudos apontam como fatores o crescimento econômico, a
queda da inflação, a recuperação do salário mínimo, o aumento do emprego formal, a expansão
do microcrédito, os programas de transferência de renda e as aposentadorias rurais. Embora
não sejam consensuais sobre quais fatores mais pesaram sobre a queda, a predominância seria
das transferências de renda. O tamanho da queda, ou se ela é substantiva, também divide os
economistas. Soares (2008) desenvolve estudo em que compara a queda de nossa desigualdade
com aquela de alguns países selecionados nos períodos em que desenvolveram seus sistemas
de proteção social e conclui que o Brasil apresenta índices ainda mais elevados, por isso nossa
queda seria, sim, substantiva. Apesar do fôlego do estudo, cabe a ressalva para os limites dos
períodos da comparação e as diferenças significativas na oferta de serviços e na composição das
estruturas de bem-estar dos países comparados, além da estrutura das bases de dados utilizados. Salm (2006), por outro lado, critica as conclusões dos estudos recentes sobre a queda da
desigualdade, em especial o do Ipea (2006), que destaca o papel das transferências, apontando
para as limitações das variáveis trabalhadas e principalmente para o pequeno período de tempo
para as conclusões sobre a positividade da queda. Sem entrar no mérito do debate entre os economistas, de fato esse elemento merece destaque, principalmente se tomamos as transferências
como tendo papel central na queda da desigualdade.
O tamanho da miséria e da pobreza brasileiras é bastante sensível a esses programas de
renda, daí seu impacto positivo e importante na redução recente de ambas. Os programas
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de transferência governamentais já atingem hoje 25% da população ou 54% dos domicílios com rendimento per capita inferior a ¼ do salário mínimo, mas suas falhas estão
exatamente na falta de associação com políticas sociais universais (IBGE, 2008). Sem a
associação com políticas sociais estruturais, como saúde, educação, cobertura a riscos do
trabalho, habitação e acesso à terra, os ganhos sociais do crescimento e das transferências
encontrarão empecilhos em uma população sem escolaridade, sem acesso a condições
de vida e saneamento elementares e potencialmente mais doente. A opção por políticas
focadas na pobreza, e esta sempre medida exclusivamente pela renda, tem restringido o
tratamento a outras necessidades básicas, sem as quais o efeito da renda fica limitado.
Um dos indicadores de maior impacto em anos recentes foi a queda da desnutrição em
crianças menores de um ano, resultado da combinação de transferência de renda com a
ampliação de cobertura em vacinação e atenção básica em saúde. Por outro lado, um dos
resultados negativos das transferências de renda foi o baixo impacto no analfabetismo
(IBGE, 2008), para o que é necessária uma boa estrutura de ensino para jovens e adultos
trabalhadores fora da idade escolar.
A ênfase nos benefícios sociais da ação privilegiada sobre os pobres tem obscurecido as
severas restrições impostas às políticas universais e não garantem a continuidade da queda da
desigualdade. Isso, associado a um modelo econômico que privilegia gastos com pagamento
de juros, representa um importante entrave ao cumprimento dos princípios constitucionais na
área social. Marcio Pochman (Ipea, 2008), presidente do Ipea, demonstra que, para o período de
2000 a 2007, a soma dos gastos da União com saúde, educação e investimentos correspondeu a
somente 43% do total de despesas com juros. E que a média dessas últimas no mesmo período
equivale a 54% de toda a renda nacional do ano de 2006.
Restrições financeiras e de cobertura são também identificadas nas políticas previdenciárias,
onde se verifica o retorno ao seguro, ao sistema dos trabalhadores que contribuem, em oposição à
universalização prevista na Constituição. Apesar da importância reconhecida das aposentadorias
para a redução da pobreza nos municípios brasileiros, as reformas realizadas recentemente na
Previdência Social privilegiaram o rigor fiscal e deixaram de lado a inclusão (Boschetti, 2003; Dain,
2003; Fleury; 2004; Marques; Mendes, 2003). Estima-se que cerca de metade da PEA (População
Economicamente Ativa) esteja fora da Previdência, o que representa um problema de proporções
gigantescas para o futuro (Anfip, 2003). Algumas iniciativas de melhoria da inclusão na previdência
social foram aventadas no Fórum Nacional da Previdência Social, instituído pelo governo em 2007
(do qual participaram nada menos que nove centrais ou confederações representantes de trabalhadores), mas as conclusões finais foram gerais e apenas recomendam a criação de incentivos a uma
maior inclusão previdenciária (Brasil, 2007A). Por outro lado, entre as sugestões concretas, destacam-se propostas de medidas restritivas ao acesso ao Benefício de Prestação Continuada, como
a revisão do conceito de família e o aumento paulatino da idade para recebimento do benefício.
O positivo aumento recente do emprego formal não dá conta de superar o problema da exclusão
previdenciária, já que não há nenhuma garantia de manutenção do atual padrão de crescimento,
nem política pública abrangente de solução da informalidade no trabalho.
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As políticas sociais sofrem de problemas concretos e visíveis, e que comprometem todo o
esforço até aqui realizado. É de conhecimento geral a baixa qualidade dos serviços prestados
nas áreas universais de educação e saúde. A educação, embora não faça parte da seguridade
social, é das políticas mais inclusivas. Alcançou-se universalizar o acesso no nível de escolaridade fundamental.
Contudo, recente relatório da Unesco aponta que o Brasil é o único país da América Latina
com mais de 500 mil crianças fora da escola (Unesco, 2008). E isso depois de uma década de
políticas de universalização. A qualidade é reconhecidamente um problema grave e, entre os países latino-americanos, apresentamos um dos mais baixos índices de aprendizado de disciplinas
essenciais entre alunos e a segunda taxa de repetência (à frente apenas do Suriname) (Unesco,
2008). Os gastos federais em educação têm se mantido no mínimo exigido por lei (18%) e o PIB
investido em educação é de 3,9%, muito abaixo de países com situação econômica similar.
Na saúde, além da baixa qualidade, permanecem problemas sérios de iniquidade no acesso e utilização de serviços, ainda bastante vinculado à condição social e geográfica, tendo
sido tímida a redução das desigualdades (Travassos et al., 2000; Travassos; Oliveira; Viacava,
2006; Lima-Costa; Matos; Camarano, 2006; Castro, 2006), inclusive em períodos nos quais
foi maior o investimento público. O setor privado de planos e seguros está hoje consolidado como alternativa para as camadas médias da população. Não necessariamente porque a
população reconheça neles serviços de muito melhor qualidade, mas porque eles oferecem
maior garantia de atendimento, enquanto no SUS a situação é de incertezas. Quase todas as
categorias de trabalhadores reivindicam planos de saúde privados para seus afiliados e o SUS,
embora seja defendido por todos, a cada dia se consolida mais, ao menos na assistência médica, como um sistema para os pobres. Alega-se que o SUS faz muito mais do que assistência
média, que mesmo nesta ele cobre os procedimentos mais custosos e que nas ações coletivas
ele cobre a todos. Esses são argumentos sólidos que, associados à poderosa inclusão de segmentos antes desassistidos, revelam a potência desse sistema e reiteram o caráter altamente
includente (e não excludente) da universalização. Contudo, são insuficientes para responder
à questão fundamental se o SUS está caminhando no sentido de se consolidar segundo os
preceitos constitucionais ou não. No sentido de um sistema que materializa o princípio da
cidadania, ou de um sistema inclusivo, mas que se consolida como fragmentado e inequânime. Pode-se argumentar também sobre os limites de uma reforma setorial em uma sociedade
bastante fragmentada e desigual. De novo, é argumento suficiente para justificar o passo, mas
não explica a direção tomada.
O acesso é também precário na maioria das políticas assistenciais, em decorrência da ainda
baixa cobertura dos programas, apesar da pujança de alguns como o Bolsa Família e o BPC. Mas
programas menores, como os dirigidos aos jovens e crianças em risco, como o ProJovem e o
Sentinela, e programas de geração de emprego e renda, têm baixa cobertura. Um indicativo de
provável inversão de objetivos na assistência social é a relação entre benefícios e serviços nos
gastos assistenciais. Os recursos destinados ao Benefício de Prestação Continuada e ao Bolsa
Família superam em catorze vezes os recursos destinados aos serviços regulares de assistência
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social (Sposati, 2006), que são aqueles prestados pela rede sócio-assistencial e que atuam diretamente nas necessidades individuais e familiares dos cidadãos.
Há aqui também uma clara priorização da transferência focalizada em prejuízo da política universal. No que toca ao financiamento, o SUAS acompanhou o SUS na definição de
uma estrutura descentralizada de transferência de recursos, associando responsabilidades
distintas para estados e municípios. E assim como ocorreu no SUS, a adesão de municípios
e estados se manteve onde os recursos repassados dependem de baixo investimento, mas
permanece muito pequena nos serviços mais complexos, que demandam mais recursos, em
especial humanos.
Tanto na assistência como na saúde, a interferência setorial no financiamento é muito baixa porque definida na área econômica, sem base nas necessidades. A previdência tem maior
estabilidade, mas é sempre atacada como responsável pelo peso do gasto público. A reforma
tributária em curso no Congresso Nacional, segundo estudos de especialistas (Delgado, 2008;
Jorge; Mesquita; Miranda, 2008; Cebes, 2008), seria mais um duro golpe na seguridade social. Se
aprovada, retiraria em torno de 38% dos recursos da área. A reforma tributária propõe também
a manutenção, até 2011, da Desvinculação dos Recursos da União (DRU), que só em 2007 retirou R$ 38,6 bilhões da seguridade social (Salvador, 2008).
Restrições de financiamento, universalização incompleta e baixa eficácia das políticas de
seguridade são provavelmente as áreas que mais comprometem os objetivos previstos na Constituição.
São contradições reais ao modelo proposto, comprometem diretamente seus resultados, impedindo a construção de valores de solidariedade social ao longo do tempo. A literatura tem
apontado para vários outros entraves institucionais importantes nas políticas sociais, como a
gestão das políticas; a forma de distribuição de recursos em cada um dos distintos sistemas; os
limites decorrentes do pacto federativo para a fluidez e eficiência de financiamento e distribuição de responsabilidades em sistemas baseados na lógica descentralizada; a tradição das políticas pregressas que informam lógicas de atuação profissional e de gestão não condizentes com a
concepção prescrita pós Constituinte; as formas de intermediação de interesses que favorecem
interesses particularistas; a estrutura de decisão e representação política. Apesar da importância
desses elementos, provavelmente poderiam ser subsumidos por projetos que recolocassem os
objetivos constitucionais em pauta, estabelecendo recursos apropriados, busca da universalização e qualidade dos serviços.
A pergunta necessária hoje é se os avanços na estrutura política e institucional das políticas de seguridade pós Constituinte serão capazes de atingir os objetivos constitucionais
sem financiamento apropriado, com estruturas fragmentadas de acesso e com baixa qualidade dos serviços. Ou chegamos ao ponto de reconhecer que o que se alcançou foi uma
modernização democrática dessas políticas, que não alterou a estrutura conservadora de
intervenção do estado na questão social, que privilegia os interesses privados (sejam eles
da acumulação, corporativos ou do capital político) e mantém intacta, embora renovada, a
estrutura de desigualdades.
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Conclusão
As políticas sociais, em especial as de seguridade social, passam hoje pelo dilema de mostrarem avanços em diversos elementos e apresentarem restrições importantes em relação ao
previsto na Constituição de 1988. Procuramos aqui apresentar algumas facetas desse dilema.
A institucionalização dos princípios e aparato previsto na Constituição é marcada por híbridos
cuja permanência pode comprometer os objetivos de uma democracia ancorada na cidadania
ampla. A noção de híbridos visa a apontar que os entraves atuais podem representar mais do
que aqueles normais a um processo complexo de implementação de políticas. Há que se distinguir até onde esses entraves podem ser sanados ao longo do tempo com o aprofundamento da
implementação das políticas sociais, ou se eles são alterações de rota que afastam as políticas
sociais do modelo previsto na Constituição.
Tanto do ponto de vista da concepção da questão social, quanto da construção do aparato
político e organizacional, é possível identificar avanços importantes, mas o ritmo em que avançam e a dinâmica resultante de sua interação apresenta nós importantes. A seguridade social
precisa também ser repensada, para que seus princípios sejam mantidos. Há que se tomar a
proteção social ampliada e constante dos cidadãos como referência. A seguridade deve ser mais
do que o guarda-chuva que garante recursos vinculados a sistemas estruturados de serviços e
benefícios, para ser a referência do pensar e atuar a proteção social de hoje e do futuro. É preciso
recuperar o lugar das políticas universais e dotá-las de financiamento e estrutura adequados,
articulando-as com as políticas econômicas. Não há desenvolvimento humano em contextos de
profunda desigualdade como a brasileira sem políticas universais agressivas de seguridade social, educação, habitação, renda e distribuição de terras. Há que associar as políticas focalizadas
com as políticas universais e integrá-las em sistemas universais de seguridade e proteção social.
Políticas progressistas sem efetividade comprometem a coesão social democrática.
A Constituição de 88 trouxe, mais do que tudo, e com todas as suas limitações, o ideal da
democracia com justiça social. É possível e necessário reconstruir esse ideal.
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