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BRASIL 1. 980-2. 000: proteção e insegurança sociais em tempos difíceis

Sônia M. Draibe��

Introdução

O Brasil trouxe para o novo século as duas principais marcas da situação social que

experimentou praticamente durante toda a segunda metade do século XX: um das mais

desiguais estruturas sociais entre  países de médio e alto desenvolvimento econômico e um

sistema de proteção social incompleto, frágil, incapaz de produzir melhoras na eqüidade e de

efetivamente proteger e atender os cidadãos nas suas necessidades sociais básicas. É ainda

ampla a agenda de mudanças a ser percorrida pelo sistema, na busca de democraatização das

oportunidades e de ampliação da justiça social.

Ainda assim é inegável o grande esforço reformista realizado no passado recente e

que, em boa medida, alterou a fisionomia do sistema pretérito de proteção social, ao longo do

período 1.980-2.000 – esses difíceis vinte anos cujo ponto de partida foi a democratização do

país,  em ambiente de forte instabilidade econômica, e cujo ponto de chegada alimenta-se da

atmosfera política da consolidação da democracia mas enraiza-se no terreno do férreo

ajustamento fiscal e das reformas pró-mercado.

Não se fez ainda um balanço completo das mudanças que, desde a década dos 80

vêm alterando o sistema nacional de proteção social. Nem há, no debate interno, qualquer

consenso sobre o sentido ou a orientação dessas alterações. Tal como ocorre no debate

internacional, também no Brasil reiteram-se com frequência batidos argumentos. De um lado, a

não comprovada tese de que toda política social de corte universalista e de forte vontade

preservadora do bem-estar tende a ser populista e irresponsável. De outro, o argumento de

que os governos contemporâneos tornaram-se todos eles prisioneiros do difícil dilema entre a

nova política econômica e a política de proteção social, independentemente de suas

orientações político-partidárias. Neste caso, os governos  - nossos governos –  sob  a forte

pressão financeira internacional, teriam optado radicalmente por um lado da balança – o do

ajustamento econômico e fiscal. Ao fazê-lo, teriam dado significativos passos em direção ao

                                                  
�� Cientista Política; Professora do Instituto de Economia da Unicamp; pesquisadora senior  e ex-diretora do NEPP - Núcleo de
Estudos de Políticas Públicas da Unicamp; Secretária executiva da Associação Brasileira de Ciência Política.
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desmantelamento do antigo Estado de Bem-Estar Social. No caso latinoamericano, do antigo e

ainda embrionário Estado de Bem-Estar Social gestado em alguns poucos  países da região.

Entretanto, pelo menos no caso brasileiro, os estudos sobre as tendências e

características das reformas recentes dos programas sociais não têm mostrado nem uma

natureza intrinsecamente populista ou corporativista das reformas encaminhadas nos anos de

democratização, nem o desmantelamento dos pilares da proteção social nos período de

reformas liberais. Tampouco  têm mostrado a simples permanência do antigo sistema nacional

de políticas sociais.

As evidências retratam sim  um movimento de inflexão gradual do padrão pretérito de

proteção social, verificado sobretudo no plano das instituições das políticas e programas,

através da  introdução ou reforço de pelo menos três características: novas concepções de

direito e justiça social; novos parâmetros e critérios para a alocação de recursos sociais

públicos e o reforço do poder regulatório do Estado no âmbito da proteçzào social.

É já possível falar de uma nova institucionalidade das políticas sociais brasileiras, que

estaria emergindo dessas sucessivas ondas de reformas? O quanto se preservou, o quanto se

inovou? Mais: que resultados podem ser creditados a tal esforço reformista, em termos da

capacidade nacional de efetivamente proteger a cidadania nas circunstâncias de adversidade

social, as previstas tanto quanto as não previstas no ciclo natural da vida?

Tais são as indagações que, embora não inteiramete respondidas, motivaram o estudo

das reformas recentes dos programas sociais brasileiros aqui apresentado.
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Capítulo 1

O sistema brasileiro de proteção social: um pouco de história e periodiodização das
reformas

Foi significativo o  esforço de construção institucional e de gasto público realizado pelo

país, na área social, ao longo do período desenvolvimentista. Com efeito, entre os anos 30 e

finais dos anos setenta, o Brasil logrou construir um sistema de políticas sociais que, por suas

definições, recursos institucionais mobilizados e mesmo alguns resultados, pode ser

apreendido sob o conceito de Estado de Bem Estar Social.

Com efeito, o sistema de políticas sociais que chega aos anos 80 já se constituía em

decisiva área de ação do Estado por várias razões e dimensões, entre elas:

ß a presença, no núcleo do sistema, de programas de transferências monetárias e de prestação

universal de serviços básicos, combinação típica dos modernos sistemas de proteção social nas

sociedades urbano-industriais;

• um razoável esforço financeiro do Estado, através de um um gasto social público da ordem de

15 a 18% do PIB;

ß as enormes clientelas já cobertas pelos programas sociais;

ß os graus de diferenciaçãoe complexidade institucional, expressos em organismos e redes de

serviços de significativas dimensões, ocupados por burocracias profissionais, em boa medida

auto-identificadas por  culturas institucionais específicas;

ß a integração dinâmica desse sistema no jogo político, por se constituir em amplo espaço do

exercício corporativista e da barganha clientelista.

A integração ou incorporação social da cidadania através de políticas e programas

sociais não foi trivial e, inegavelmente, a gradativa melhora de indicadores sociais básicos do

país foi tributária principalmente do investimento social do Estado. Ainda assim, o desempenho

das políticas sociais foi medíocre, aquém das necessidades sociais da população, mesmo no

período de sua acelerada expansão, desencadeada no momento mesmo em que se

completavam e se instalavam as estruturas básicas e a dinâmica da industrialização, nos

meados dos anos 70.
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A política social do desenvolvimentismo, a difícil herança

Ao final de quase cinquenta anos de construção institucional, implementação e

desenvolvimento de políticas e programas, o sistema brasileiro de proteção social1 mostrava,

no início dos anos 80, uma muito baixa capacidade de melhora da eqüidade social, incapaz de

se constituir no canal apropriado para que o desenvolvimento social do país pudesse

acompanhar, de algum modo, seu desenvolvimento econômico. Entre suas mais adversas

características, destacam-se:

• a fraca capacidade de incorporação social, deixando à margem do progresso social um vasto
contingente de excluídos de todo o tipo, em especial os trabalhadores rurais e grupos urbanos
pobres;

• seus programas, mesmo os mais universais,  pouco contribuíram para a redução das
acentuadas desigualdades sociais, do mesmo modo que foram praticamente nulos os seus
efeitos sobre os resistentes bolsões de pobreza. Ora, desigualdade e pobreza tenderam então a
se reduzir menos por impacto das políticas, antes em decorrência das altas taxas de crescimento
econômico, assalariamento e mobilidade social;

• no plano dos benefícios dispensados, os programas e as políticas abrigaram e reforçaram
privilégios, mesmo quando presididos por concepções e definições universalistas;

• a sua dinâmica de crescimento tendeu a pautar-se por forte dissociação entre os processos de
expansão quantitativa e a melhoria da qualidade dos bens e serviços sociais prestados.

Sem dúvida, tais distorções guardam coerência com a natureza mais geral do modelo

de Welfare State construído no país – indubitavelmente de tipo conservador – pautado por uma

concepção de intervenção social do Estado meramente sancionadora da distribuição primária

da renda e da riqueza. Coerente, desde logo também, com o modelo histórico de

desenvolvimento econômico perseguido pelo país desde os primórdios de sua modernidade

industrial, modelo que entendeu o progresso social tão somente como um resultado mecânico

do crescimento econômico.

Sistematicamente pressionado, na sua base, pelos baixos salários e pela elevadíssima

concentração da renda – características duras do padrão brasileiro de crescimento econômico -

o embrionário Welfare State brasileiro enfrentou também outros fatores que tenderam a agravar

suas distorções: as enormes dimensões de suas clientelas e a rapidez do seu processo de

expansão, praticamente concentrado nos curtos anos da década dos setenta.

Não são casuais, portanto, as distorções institucionais presentes no sistema de

políticas sociais herdado do período desenvolvimentista e moldadas pelas concepções

                                                  
1 - Uso o conceito de sistema de proteção social em sentido abrangente, quase com a mesma extensão que tem o

conceito de sistema de bem-estar social. O termo proteção remete à idéia de proteção contra riscos sociais, tanto
os velhos e clássicos – perda previsíveil da renda do trabalho – quanto os contemporâneos – ter emprego
decente, educar os filhos, viver nas megalópolis, habitar e alimentar-se condignamente etc. Dessa forma, o
conceito afasta-se muito do tradicionalmente referido apenas à seguridade social. Ver Draibe, 1998 a.
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tecnocráticas e modernizantes do regime militar de 1964-1984.  Ao iniciar-se a década dos 80,

chamavam já a  atenção pelo menos as seguintes características: a combinação da formidável

concentração de poder e recursos no Executivo Federal com uma extreamada fragmentação

institucional, bastante porosa à feudalização e balcanização das decisões; os fortes

desperdícios e ineficiências das máquinas públicas, somados à sistemátic desfocalização  de

alvo, tendente a beneficiar menos os mais necessitados e, finalmente, as densas redes de

parcerias, estímulos e subsídios ao setor privado, projetando um alto grau de privatização, tanto

pela crescente presença do setor privado produtor de serviços sociais (muito alavancado pelo

investimento público) quanto pela introdução da lógica e dos interesses privados e

particularistas nas arenas decisórias.

Transição democrática e instabilidade econômica: a primeira onda de reformas

Nos anos 80, as políticas sociais integraram a agenda reformista nacional sob a dupla

chave da democratização e a da melhora da sua eficácia e efetividade. Em boa medida, o

acerto de contas com o autoritarismo supunha um dado reordenamento das políticas sociais

que respondesse às demandas da sociedade por maior eqüidade ou, se se quiser, pelo

alargamento da democracia social. Projetada para o sistema de políticas sociais como um todo,

tal demanda por redução das desigualdades e afirmação dos direitos sociais adquiriu as

concretas conotações de extensão da cobertura dos programas e efetivação do universalismo

das políticas, sistematicamente propostas  e registradas no texto constitucional de 1988.

Também a melhora da efetividade das políticas inscreveu-se na agenda democrática

de reforma do Estado. Com efeito, a melhora da eficácia do gasto social impôs-se como meta,

ao longo dos anos 80, na mesma medida em que se reconhecia ser já significativo o esforço de

gasto que o país já vinha realizando na área, vis-à-vis os medíocres resultados que

apresentava. No plano institucional, objetivos desse teor sustentaram proposições de

descentralização, maior transparência e  accountability dos processos decisórios,

acompnhados do  reforço da participação social  - grandes idéias-força que fechavam o círculo

da democratização do Estado.

Nessa direção, algumas medidas de política econômica e social foram introduzidas

pelo governo da Primeira República, entre 1985 e 1988, mas foi sobretudo na Constituição de

88 que se cristalizaram alguns dos mais importantes princípios de reestruturação do sistema

brasileiro de políticas sociais, segundo as orientações valorativas então hegemônicas. Entre as

mudanças ali introduzidas, destacam-se:
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• a ampliação e extensão dos direitos sociais;
• a concepção de seguridade social como forma mais abrangente de proteção;
• um certo afrouxamento do vínculo contributivo como princípio estruturante do sistema;
• a universalização do acesso e a expansão da cobertura;
• a recuperação e redefinição de patamares mínimos dos valores dos benefícios sociais;
• maior comprometimento do Estado com o sistema, projetando um maior grau de provisão estatal

pública de bens e serviços sociais

Em relação aos direitos trabalhistas, a ampliação foi também significativa, envolvendo

medidas tais como a redução da jornada de trabalho; a extensão da licença-maternidade; a

introdução de um pagamento adicional para as férias; a extensão de 12 para a 14 anos da

proibição ao trabalho etc.

No plano organizacional, a descentralização e ampliação dos graus de participação

social nos desenhos e formatos dos programas, através de conselhos,  foram uma vez mais as

fortes diretrizes para o reordenamento institucional do sistema de proteção social.

É verdade que a generosa perspectiva que se quis imprimir à reforma social, como

condição da democratização do país,  enfrentou desde logo os limites da crise econômica e de

seus efeitos sobre o aumento das demandas e encolhimento de recursos. Entretanto, não se

reduziram a esse descompasso os obstáculos enfrentados. Ao contrário, o esforço reformista

dos 80 esbarrou nos resistentes mecanismos do clientelismo e dos fortes privilégios

corporativos encastelados no sistema de políticas. Em outras palavras, as diretrizes igualitárias

e universalistas que legitimamente orientaram os ensaios de mudanças, embora transpostas

para o texto constitucional, não foram ainda assim suficientemente fortes para enfrentar a

apropriação privilegiada dos recursos por categorias sociais particulares. Foi portanto sob o

signo de forte frustração que se fechou aquele primeiro ciclo reformista.

Anos 90: o novo ciclo de reformas dos programas sociais

Na metade dos anos 90, no mesmo momento em que se implementavam medidas e

inovações institucionais decididas na etapa anterior, esgotava-se também o otimismo que

prevaleceu no primeiro ciclo reformista dos programas sociais. E por várias razões, entre elas o

fracasso de sucessivos planos de estabilização e a crescente instabilidade inflacionária,

revelando o modo quase patrimonial de defesa da velha riqueza sob formas de novos

benefícios para os beneficiários de sempre.

A nova agenda de reformas sociais que desde 1995 armou-se sob o Governo Fernando

Hernrique Cardoso teve que se haver com o este duplo legado, de forte impacto institucional:

de um lado, a experimentação reformista anterior  - e o que trouxe em matéria de diretrizes,
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orientações e, no plano concreto dos interesses, de atores de envergadura, ingredientes todos

eles preservados e alimentados nessa nova etapa que era também de consolidação

democrática - e, de outro lado, o “terreno vazio” resultante do desencanto com as utopias

reformistas dos anos 80 - bastante preparado, certamente, pela força das novas ideologias e

valores de corte liberal, alimentados e alinhados com as regras e os rumos do estrito

ajustamento fiscal.

Já de per si contraditório, é esse o leito no  qual um governo apoiado por uma coalizão

de centro-direita implantará sua marca reformista no campo social. Por isso mesmo, nem se

encontrará aí a mera repetição da agenda dos anos 80, nem se identificará na nova a marca do

neo-liberalismo ao qual pareceria estarmos condenados.

Explicitada em princípios de 1996, a estratégia de desenvolvimento social do governo

desenhava um conjunto de mudanças orientadas por três eixos:

•  o reforço dos serviços sociais básicos, de caráter universal, envolvendo os programas de
previdência social, saúde, educação, assistência social, habitação e saneamento;

•  a ênfase nos programas de trabalho, emprego e renda, voltados  para gerar novas
oportunidades de trabalho e eliminar  formas socialmente discriminatórias ainda
prevalescentes no mercado de trabalho;

•  o destaque a programas prioritários,  voltados para o combate à pobreza, mas concebido
como a mescla virtuosa entre programas universais e programas focalizados

Não foi fácil nem desprovido de contradições o processamento da nova agenda de

reformas iniciadas em 1995 e desdobradas até 2.002, final do segunto mandato do governo

que as iniciara.  Em boa medida, entretanto, aquele programa  alcançou suas metas: tal como

registra esse trabalho, foi bastante significativo o esforço destinado a melhorar e reforçar as

instituições públicas da política social, principalmente nos serviços universais de saúde e de

educação, com resultados sociais importantes. Por sua vez, as vicissitudes dos programas de

enfrentamento da pobreza, de modestos resultados, desencadearam inovações significativas,

entre elas a preferência por programas de transferência direta às famílias, modelo

aparentemente ausente da agenda originária  cujas virtudes não são ainda de todo conhecidas.

Também no campo do trabalho, emprego e geração de renda, foram desencadeadas com

relativo sucesso, políticas ativas de emprego e de crédito popular, outra forte inovação no

cardápio tradicional deste campo. O esforço institucional em prol da política social pode ser

visto também na manuteção e crescimento do gasto social, mesmo durante os piores anos do

ajustamento fiscal.

Ainda assim, os resultados em termos de proteção e bem-estar social são insuficiente e

por isso mesmo frustrantes. Mostram, quase exemplarmente,  os duros limites em que esbarra
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a política social, mesmo quando esta parece ter se se dissociado relativamente dos rumos de

uma poíticia macro-econômica pouco disposta a preservar os ganhos sociais do passado.

É sob a perspectiva dos dois ciclos de reformas que, neste trabalho, examinamos as

áreas de previdência social, emprego, saúde, educação e programas de enfrentamento da

pobreza. A distribuição no tempo e nos ciclos, dos programas referidos, pode ser vista no

Quadro 1, a seguir:

Quadro 1
Brasil. Áreas de Proteção Social e Ciclos de Reformas

1O Ciclo de reformas 2O Ciclo de reformasÁreas de Políticas
1985-1994 1995-2000

Educação
• Ensino Infantil

• Educ.Ens. Fundamental Reformada

• Educ. Ens. Médio

• Educ. Ensino Superior
• Ensino Técnico  (2o grau)

Política de Saúde
Reformada Aperfeiçoada

Previdência Social Reforma parcial Reforma parcial

Emprego e Proteção do Desemprego
• Seguro-Desemprego
• Políticas Ativas (capacitação)
• Reforma Laboral

Introduzido
Introduzida
Reforma Parcial

Proteção à Pobreza
• Assistência Social
• Programas de Combate à ara Pobreza
• Rede de Proteção

Reformada
Introduzidos
Introduzida

Para além de identificar a temporalidade particular de mudança de cada uma das áreas,

parece-no importante, do ponto de vista metodológico, insistir no suposto de que tanto a

sequência de processo quanto o peso relativo do legado institucional do primeiro ciclo

constituem  fatores decisivos da particularização das orientações e conteúdos das reformas

recentes dos programas sociais brasileiros. Seguramente, relações do tipo path dependency

podem ser encontradas entre os dois ciclos, principalmente quando um dado setor de política

tenha experimentado reforma significativa no ciclo anterior, como é o caso da política de saúde

(Draibe 2.001; 2.002a; 2.002b)
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Capítulo 2

1980-2.000, as décadas difíceis: alguns indicadores econômicos e sociais

O Brasil viveu os últimos vinte anos já como um país bastante urbanizado, tendo

experimentado, pela primeira vez, os indicadores da transição demográfica. A população, de

aproximadamente 170 milhões de habitantes em 2.000, cresceu a taxas de apenas  de 1,8% na

década de 80 e 1,6% nos anos 90. Por sua vez, a taxa  urbanização passa de 68% em 1.980 a

81,2% em 2.000.

Até avançado os anos 70, o país cresceu a taxas altas taxas de crescimento, da

ordem de 7% ao ano e conviveu com taxas relativamente baixas de inflação. Na primeira parte

daquela década, viveu mesmo sua etapa de “milagre econômico”, cujos efeitos se fizeram

sentir até quase o final daqueles anos. Assim, será apenas nos primeiros anos da década de

80 que o país registrará os primeiros sinais do impacto da crise do petróleo e do endividamento

externo.

Os anos 80 foram anos de forte oscilação das taxas de crescimento, marcados

também pela crescente pressão do endividamento externo, pelas altas taxas de inflação e pela

sucessão de fracassados planos de estabilização realizados durante o governo Sarney (1985-

1989), primeiro governo civil que sucedeu ao regime militar.  Após ter se aproximado

rapidamente de uma situação hiper – inflacionária nos anos 1991- 1993, sob o Governo Collor

de Mello, o Brasil dará início em 1994 ao seu plano de ajustamentno fiscal e às reformas

liberais, sob o signo do Plano Real, experimentando no período subsequente  - ao longo dos

dois mandadtos do governo Fernando Henrique Cardoso, 1995-2002 - modestíssimas taxas de

crescimento, crescimento explosivo das dívidas externa e interna e das despesas com juros,

assim como crescentes taxas de desemprego.

O Quadro 2, na sequência, registra alguns indicadores econômicos e sociais que

retratam, simplificadamente, os vinte anos dos quais nos ocupamos neste trabalho.


