MINIMOS SOCIAlS E SEGURIDADE SOCIAL:
UMA REVOLU<;AO DA CONSCIENCIA DA CIDADANIA.
Aldafza Sposati
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Ede causar espanto a persistencia na cultura etico-polftica dos brasileiros da dis-

crimina~ao ao direito universal acidadania. Permanece entre n6s forte resistencia
em aceitar a cidadania como capacidade inerente de todo o brasileiro. 0 modo pelo
qual alguns juristas colocam em questao os direitos do Estatuto da Cri an~a e do
Adolescente eexemplo desta resistencia em pautar uma sociedade por padr6es de
cligniclade e cidadania, ate mesmo para as crian~as.
Riqueza e direito sao ainda, infelizmente, parceiros exclusivos na sociedacle brasileira, pautacla na cultura elitista e paramentacla por urn Estado de mfnimas responsabilidades sociais e ptlblicas. Pobreza e uma situa~ao antag6nica ao direito
como conceito ou como categoria hist6rica.
Alguns contestarao estas considera~6es e argumentarao evocanclo minha profunda ignorancia quanto aos avan~os dos direitos sociais presentes na Constitui~ao
Federal de 1988. Sem presun~ao, responclo que nao se trata de ignorancia do texto
mas da avalicwao do contexto. Boaventura Sousa Santos, examinando o Estado portugues ap6s a Revolu~ao dos Cravos e da promulga~ao da Co nstitui~ao de 76 revela
que, em Portugal, instalara-se um "Estaclo paralelo". 0 disposto constitucional nao
era, em absoluto, incorporado na dinamica dos 6rgaos responsaveis por Ihes dar
forma e concretude. Entre o texto legal, e sua incorpora~ao pelo proprio aparato do
Estado, ocorria uma defasagem que nao permitia a consolidac;ao de tais direitos.
Cada vez mais constatamos, no Brasil, a condi~ao de uma sociedade virtual
quanto a aplica~ao dos direitos constitucionais. Fala-se, escreve-se, mas nao se
cumpre. Nao dispomos popularmente de um "latu sentimento constitucional".
A distancia hist6rica entre o proposto e o posto, somada aomissao da cobranc;a da
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responsabiliclade publica, leva acultura de descredito no disposto legal. 0 formal se
distancia do senso comum, como mundos desconexos.
Perry Anderson ao examinar o neoliberalismo, em Seminario realizado em 1994
na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, afi.rmou que uma das grancles lic;oes
que aprendeu ea de que: "nunca se deve deixar de ousar remar contra a corrente".
Em toda sua crftica ao neoliberalismo assinala como positiva a pertimkia daque1es
que nos anos 70, como Hayeck, propuseram a privatizac;ao, ate mesmo de presfdios,
num momento bastante resistente a tais ideias. Embora vistos como insanos politicos, os neoliberais, persistiram e conquistaram a concretizac;ao de suas propostas.
Em oposic;ao e analogia, afirmo que, discutir mfnimos de cidadania no contexto
neoliberal que vivemos e um grande desafio e exige remar contra a COtTente neoconservadora que propoe a desmontagem da responsabiliclade publica e social.
Afirmo que e irremediavelmente necessaria o engajamento nesta resistencia.
Alguns contestarao esta afirma~ao na medida em que a princfpio, a noc;ao de minimos sociais nao e antag6nica ao suposto liberal cla selectiviclade e focalismo. Mas,
e sem cluvida alguma ao princfpio liberal que entende o enfrentamento dos riscos
(sociais ou econ6micos) como de responsabilidade individual e nao social. Propor
mfnimos sociais e estabelecer o patamar de cobertura de riscos e de garantias que
uma sociedacle quer garantir a toclos seus cidadaos. Trata-se de definir o padriio
societdrio de civilidade. Neste senticlo ele e universal e incompativel corn a selectiviclade ou focalisrno.
Por tudo isto, destaquei no titulo desta reflexao a ideia de "revolur;ao da consciencia da cidadania". Considero que no contexto neoliberal e nao cultural brasileiro
esta expressao nao e exacerbac;ao ideol6gica- embora alguns certamente creditarao este atributo a esta autora - rnas, uma exigencia crftica quando se quer examinar a questao para a! em de uma leitura pragmatica. Sublinho que, nao s6 o Judiciario como a sociedade brasileira latu sensu tern ainda, pouca preocupac;ao em
consoliclar os plenos direitos dos brasileiros, sobremodo os sociais. Por plenos direitos entendo os direitos extensivos atodos, independente de sua posic;ao social. Fala-se e se escreve no Brasil que algo e de direito ou de cidadania, mas nao se gm·ante,
de fato, a consolidac;ao desses direitos para o conjunto da soc.iedade. 0 formal precede o real, a igualdade formal nao encontra contrapartida na igualdade real. Temos
textos legais avanc;ados que nao se aplicam de fato. Nao precisamos ir longe, basta
reler a LOAS (Lei Organica da Assistencia Social) ever o quanto ela ainda esta clistante de sua efectivac;ao, ate mesmo sabendo do modo reducionista como seus beneffcios de prestac;ao continuada foram aprovaclos. Para ser inclufdo no beneficio de
1 (um) salario mfnimo mensa! o idoso de 70 anos ou o p01t ador de deficiencia nao
podem superar o per capita de R$ 27,99 ou menos de 114 do salario mfnimo.
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Insistir em direitos sociais no Brasil, este pafs de urn "Estado Mfnimo hist6rico"
e, sem duvida, vestir a capa de ut6pico no pior sentido do termo. Aqui, polftica
social e pobreza sao tomadas como irmas siamesas. Consequentemente, as polfticas
sociais sao transformadas em a96es corn caniter circunstancial e precarias pois sao
dirigidas aos que menos tern.
0 modelo de Estado Social no Brasil, foi centrado no trabalho e clividiu trabalhadores formais, a quem reconheceu como cidadaos, dos demais brasileiros com
inser9ao informal. A estes, couberam apenas a96es pontuais, fundadas no assistencialismo e no populismo marcadas principalmente pela presen9a das "primeiras-damas". No Brasil, o modelo de Estado Social combinou o cantter ocupacional dos
cidadaos corn o carater assistencial meritocratico de distribui9ao de acessos.
Refiro-me no caso as medidas de prote9ao ao trabalho que foram sendo estendidas primeiro dos portuarios e ferroviarios pelo interesse da economia dos anos 20
e 30 e posterionnente de forma paulativa a outras categorias criando inclusive, as
Caixas de Pensoes por categoria profissional. Por ultimo ficaram trabalhadores
rurais e as empregadas domesticas. 0 caracter meritocratico descrito por Esping-Andersen e por Titmuss supoe a alta selectividade que mede nao a necessidade mas
o carater do necessitado daquele que busca o acesso a um servi9o social publico.
(vide Sposati, Aldafza. 0 Direito dos (des)assistidos sociais).
Discutir seguridade social, minimos sociais e direitos sociais esta se tornando
quase uma cren9a de poucos. Ate mesmo a democracia, como diz Di Fiori, esta
sendo reduzida. 0 ciclo atual do processo polftico brasileiro, que vem sendo denominado de extrema cristaliza9ao de oligarquias, acentua o elitismo e o processo de
aparta9ao, pr6prios do neoliberalismo historicamente vigente nas rcla96es sociais
no Brasil.
Este ciclo oligarquico, tende a ampliar a "cultura de gueto" que Michael Lind,
em sua tese de doutorado, examina e qualifica como "modelo de brasilianiza~ao"
das rela96es sociais. Seu trabalho de doutorado, denominado The Next American
Nation, prenuncia a "brazilianization" como alternativa a "balkanization", que
caracterizava a fragmenta9ao de sociedade americana.
Por "brasilianiza9ao" ele entende nao a separa9ao de culturas por ra9as mas a
separa9ao de ra9as por classes. Ele diz ser perfeitamente possfvel que a sociedade
americana chegue a estabelecer um "sistema informal de castas". No topo o cidadao branco bem sucedido, embaixo, e para sempre, os mesti9os e negros. Lind
acresce que: "a classe superior branca concebe o bem publico como um agregado
de bens privados- escolas privadas, bairros privados, servi9os de seguran9a privados - e sonha, nao com a cidade sobre a colina, mas com a mansao atras do
muro."
illlerl'ell(.'!io
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Para Michael Line!, no Brasil este fen6meno ja e urn sistema institufdo e irreversfvel. Assim, aquele que esta no topo da piramide: e rico e incliferente amiseria,
vive atras das muralhas, julga-se o clono do mundo, clesconhece vida alem da sua,
invade e suja o espa~o alheio e nao reconhece a culpa.
E aqui uma forma de exclusao que paradoxalmente se da pelo excesso de
riqueza. Os mais ricos, principalmente os jovens, sao ignorantes clas concli~6es de
viver ou de vida dos brasileiros. Sua vida transnacional faz clesconhecer o que e o
pafs.
Quero assinalar que este novo ciclo polftico e marcado por um conjunto de fatores que vem consubstanciando um compromisso hist6rico conservador. Se na
decada de 70 e 80 a mobiliza~ao social dificultou o "assedio neoliberal", a decada
de 90, embora sob a egicle do Estaclo de Direito conquistada com a Constitui~ao
Federal de 1988, vem senclo marcada pela n1pida ascensao neoliberal e o encolhi ··
mento das responsabilidacles sociais.
A !uta pela terra vem senclo criminalizacla. Ter um teto, ou um chao e um
mfnimo social plenamente possfvel, principalmente num pafs de dimensoes conti-nentais como o nosso. Ha pouco estive em Taiwan que, sob orienta~ao clemocn1tica
de Chang Kai Chek, estabeleceu o limite clas propriedacles em 7 hectares, apesar de
ser apenas uma ilha. No Brasil, apenas 75 propriedades rurais chegam a possuir 24
milhoes de hectares, que representam 7,3% das terras totais do pafs. No outro
extremo, 75% das propriedades rurais ficam com apenas 11 % das terras agricultaveis. Estes dados, ao contrario do que muitos podem pensar, nao sao do Movimento
dos Sem Terra (MST), mas do Atlas Funcliario Brasileiro, realizado pelo INCRA.
A economia globalizada, no modelo denominado por Williamson de "Consenso
de Washington", tende a homogeneizar as polfticas econ6micas nas diversas regioes
do planeta. Ignacio Ramonet, articulista do Le Monde Diplomatique, chega inclusive a denominar esta nova forma de: "regimes globalit<1rios."
Analistas da questao, como De Fiori, consideram que a globaliza~ao representa
um golpe politico, enquanto descola a economia da polftica e torna a democracia
obsoleta. A prop6sito, Ramonet diz que a globaliza~ao fez da democracia urn jogo
virtual, que nao consegue interferir na supremacia da economia ou do capital financeiro. Vincular a discussao de mfnimos sociais com cidadania implica, sem duvida,
na inclusao do modelo democratico de gestao de uma dada sociedade. Nao se pocle
separar democracia social de democracia politica.
Esta cligressao sobre a globaliza~ao enecessaria, principalmente em pafses perifericos, como o Brasil, pelo seu intrfnseco convfvio coma exclusao social e consequente necessidade de analise dos mfnimos sociais sob este movimento actual de
aparta9ao social.
illterrell('!io
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Neste contexto, discutir seguridade social, mfnimos sociais e assistencia social
como polfticas nao tuteladoras e garantidoras de direitos sao desafios para mutantes, isto e, para aqueles que nao partilham da desresponsabiliza<;ao social e publica.
Eum desafio necessaria, pensar e propor um Brasil para o proximo milenio. Ecom
esta perspectiva que desenvolverei a presente discussao sobre a instala9ao de mfnimos sociais no Brasil como prescreve a LOAS em seu artigo primeiro: 'A assistencia social, direito do cidadao e dever do Estado, e Polftica de Seguridade Social
nao contributiva, que prove os mfnirnos sociais, realizada atraves de um conjunto
integrado de af·i5es de iniciativa publica e da sociedade, para garantir o atendimento cls necessidades bdsicas".
Estabelecer mfnimos sociais e mais do que um acto jurfdico ou um acto formal,
pois exige a constitui<;ao de um outro estatuto de responsabilidade publica e social.
Face ao nosso "estado social mfnimo hist6rico" propor mfnimos sociais e fundar uma nova cultura num contexto de grande acidez a sua prolifera<;ao. Por isto
denomino este processo de revolu9ao da consciencia da cidadania. No caso, para
utilizarmos uma metafora biol6gica, mais enzimatico na busca da fermenta9ao de
uma cultura que possa crescer, do que antiacido ou antibi6tico.
Assim, este texto nao e credulo, nem ceptico, e s6 corajoso no sentido de mostrar que pocle se pensar e agir em outra dire9ao, talvez ate mais proxima do que
representaram, a seu tempo, as ideias da Encfclica Rerum Novarum.

e

para propor minimos sodais

De infcio, refor9o, nunca tivemos um Estado Social abrangente, nunca passamos
por revoluy5es ou guen·as que exigissem o compromisso nacional coma cidadania.
A cultura etico-polftica no Brasil nao eextensiva quanto a cidadania. Naturalizam·
-se as crian<;as que vivem nas ruas, os altos fndices de mortalidade infantil ou de
analfabetismo como elementos cla paisagem. Existem ciclades no Rio Grande do
Norte onde o fndice de analfabetismo e de 75%.
Para desencadear a analise dos mfnimos sociais entendo oportuno e necessaria
alcan~ar a experiencia europeia do Welfare State, ainda que considerando sua crise,
pois este e um modelo de mfnimos sociais, valho-me para estas considera<;oes de
Ramesh Mishra.
Correctamente, Mishra, retomando as referencias "keynesianas" do Welfare
State, afirma que a primeira linha de defesa para um padrao de vida basico e nacional, sob a egide do Estado Providencia, se compoe: (a) do plena emprego e (b) de
uma serie de servi(;os universais para satisfazer as necessidades bdsicas. Este seria
o padriio primordial de cidadania hoje abandonado pelos neoliberais ou neoconserlmen•en{.'lio Social, 17/18. 1998
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vadores como denomina o autor. 0 pleno emprego foi abanclonado como objetivo da
polftica social e os servi9os sociais universais esUio sendo minimizados.
Uma segunda linha, que sucede e complementa a primeira (a+b) na garantia de
urn padrao de vida mfnimo implica em (c) adotar padroes de prote~ao e de vida
direcionados a grupos de baixos rendimentos e aos grupos mais vulnerciveis. Esta
linha sup6e: salario mfnimo, suplemento de rendimentos, cria9ao de postos de trabalho, educa~ao e forma9ao profissional, etc. Ela se caracteriza pela busca e construyao de equidade.
Esta rede de seguran9a social para segmentos de baixos rendimentos e vu!neraveis, presente neste segundo elemento do Estado Providencia, condensa as competencias da politica de assistencia social como campo de seguridade social, como
afinna nossa Constitui9ao Federal. Como se ve e uma linha complementar e nao primOt·dial sob a egide da constru9ao de um padriio de vida Msico.
Todavia, como lembra Mishra, esta linha tambem foi abandonada pelos neoliberais e, quando muito, os servi9os de apoio aos vulnen1veis foram mantidos sob
criterios de alta selectividade.
0 processo de desregulamenta9ao e flexibilizayao dos salarios, na economia neoliberal, enfraquece ou ate mesmo anula a regulamenta9ao do salario mfnimo, que e
um importante elemento para compor cste padrao de prote~ao aos mais vulneraveis.
Ede se entender pm-tanto, que discutir mfnimos sociais, e resgatar a genese do
Estado Providencia. Mishra a exemplo, sintetiza seu conceito de Estado Providencia como a institucionalizarclo de responsabilidade governamental par manter os
nfveis mfnimos nacionais.
Mishra aponta que, embora esse desmanche seja a direc9ao da proposta neoliberal ele encontra focos de resistencia. Se isto pode nos entusiasmar, de outro laclo causa
apreensao na situa~ao brasileira. Aqui nao ocorreu, aincla, a institucionalizayao de tais
mfnimos sociais. Estes pennanecem somente como texto constitucional ou legal na
LOAS sem aplica9ao pratica consenHinea. Este facto fragiliza sua efetiva9ao.
0 autor avan9a - e nos esperan9a- mostrando que entre a ideologia e/ou rct6rica polftica da "nova clireita neoliberal", a plataforma dos partidos politicos e a
agenda dos governos evidenciam que existem distancias entre a proposta neoliberal
e a sua concretiza~ao. Ate pm·que, colocar esta proposta nos limites da discussao
parlamentar e institucional exige comportamentos de negocia9ao e concessao que
alteram a proposta. Veja-se, a exemplo, as "concess6es" que o governo fez em sua
proposta original de altera9ao da Previdencia Social durante a discussao no Congresso Nacional. Ecerto pm·em, que no Brasil s6 as corpora96es diferenciadas e que
acabam tendo mais acesso as tais concess6es, quando comparacla apopulayao mais
vulneravel. Este facto reacende a urgencia em fixar o padriio de vida bdsico dos
brasileiros.
lntene~tr;<io Social.
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Quero insistir que estou fazendo uma men~ao ao padrtio de vida bdsico e nao
somente a mfnimos sociais, porque considero aqui que ha uma dupla interpreta~ao
de mfnimos sociais, uma que e restrita, minimalista e outra que considero ampla e
cidada. A primeira se funda na pobreza e no limiar da sobrevivencia ea segunda em
urn padrtio bdsico de inclustio.
Sob esta diferencia~ao se pode partir de Cinco patamares de padrao de vida para
propor "rnfnimos sociais". De uma posi~ao a outra trata-se de garantir:
• sobrevivencia biol6gica, isto e, o limite de subsistencia no limiar da
pobreza absoluta;
• condi~tio de poder trabalhar, isto e, algumas condi~6es para ser empregado epode manter-se;
• qualidade de vida, isto e, o conjunto de acesso a urn padrao de vida atraves de servi~os e garantias;
• desenvolvimento humano, isto e, a possibilidade de desenvolver as capacidades humanas, o que coloca em evidencia o padrao educacional adotado em uma sociedade ea universaliza~ao do acesso a todos;
• necessidades humanas, isto e, atender nao s6 as necessidades gerais como
incluir as necessidades especiais, garantindo tanto a igualdade como a
equidade.
Propor mfnimos sociais ntio e partir de ajustes as condi~oes dadas, mas sim,
construir outra referencia na institucionaliza~ao de cidadania dos brasileiros.
Corn este encorajar, que exige considerar o passado para construir o futuro, ressalto algumas rela~6es que considero intrfnsecas ao tema e passo a trata-las a seguir:
• mfnimos sociais e pobreza
• mfnimos sociais e seguridade social
• mfnimos sociais e inclusao social

MINIMOS SOCIAlS E POBREZA
A leitura pela rama da proposta de estabelecer rnfnimos tern levado a alguns discursos enfurecidos que dizem: "discutir rnfnimos sociais e optar pelo reducionismo,
queremos sim, os maximos sociais". E pertinente uma pergunta: "qual eo padrao
maximo, ou o padrao rnfnimo pretendidos?" Certamente a clara resposta nao vira.
Pouco ou nada temos avan~ado para alem de frases feitas ou generalidades.
Quero afirmar inicialmente que, discutir rnfnimos sociais esta muito distante de
convalidar uma proposta minimalista. Sem duvida, haverao os que darao urn foco
reducionista aos rnfnimos sociais. Urn born exemplo ea actual regulamenta~ao da
legisla~ao brasileira em rela~ao ao salario mfnimo ou ao salario familia que os
lnten-enrao Social, 17118, 1998
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fixam em valores de degrada~ao e pobreza (R$ 120,00 eR$ 1,00 respectivamente).
Isto nao significa, em contrapartida, que seja inadequado ter a regula~ao salarial e
concordar com os neoliberais que o trabalho deva ser desregulamentado. Entre uma
conduta e outra ha um mar de garantias sociais que as separa.
Discutir m.fnimos sociais, como assinalado no infcio deste texto, significa colocar em debate a matriz de Estado Social que uma sociedade quer ou tern. Alias,
Helio Jaguaribe, no perfodo da Nova Republica construiu a proposta mini-max.
Refiro-me, no caso, a"Pesquisa para um Novo Pacto Social", de Mar9o de 1986.
Afirmava entao Jaguaribe que, na condi9ao de um pacto, o mini-max representava:
"o n.fvel de coincidencia entre os maximos esfor9os e sacriffcios que os estratos
mais abastados da sociedade se disponham a assumir, de forma basicamente consensual, em favor da paz social e da eleva9ao do padrao de vida das massas e os
beneffcios m.fnimos que os estratos mais pobres da sociedade se disponham, tarnMm de forma basicamente consensual, a aceitar como um fato para suas reivindi-·
ca96es, em favor de uma garantida e continuada eleva~ao de seu proprio padrao de
vida, de capacita9ao e de participa9ao e, por via de consequencia, de presem19ao de
paz social". (Jaguaribe, 1986:29).
Principiar a discussao por este angulo nao significa admitir, como Jaguaribe, que
propor mfnimos eadotar urn pacto de conformismo com um baixo padrao de vida.
Trata-se sim, de tomar por referencia as pi ores situa96es detectadas, nao para padroniza-las mas para detectar um limiar de viver produzido por uma clada sociedade no
senticlo de supera-lo. Ressalto, eimportante conhecer este limiar mas ebastante distinto adota-lo como padrao.
Surpreende, por exemplo, que o primeiro estudo para estabelecer um mfnimo no
Brasil, uma clas primeiras polfticas sociais universais, foi a fixa9ao do valor do sah1rio mfnimo. Sob a polftica do trabalhismo varguista, ja em 1934 a Constitui9ao brasileira inclufa a responsabilidade governamental em fixar o salario mfnimo. Obter o
numero para quantificar esse salario foi procluto de um dos primeiros estudos socio16gicos sobre as condi96es de vida de um trabalhador urbano brasileiro, no caso foi
realizado em Sao Paulo e com os lixeiros.
Refiro-me ao celebre estudo do soci61ogo Samuel Lowrie 2 de 1935. Trata-se de
estudo realizado quando da implanta9ao da Escola de Sociologia e Polftica e da
~ Samuel Lowrie coordenou a primeira pesquisa de custo de vida realizada em Sao Paulo, em 1935, atraves da analise do consumo de 306 famfl ias openirias da Limpeza Publica da Prefeitura de Sao Paulo. Pelo consumo medio de 88 dessas farnflias. chegou a estabelecer que o inontante das despesas, na ocasiao, para lll11 casal
e tres filhos, equivaleria a 376$000. Incluiu, nesse rnontante, nao s6 aluguer, alimenta~ao, vestuario e tmnsporte, corno cliversas despesas pessoais, pagamento de assoc ia~oes etc ... Ja nessa ocasiao, 54,2% dos trabalhadores cla Prefeitura recebiam de 225$000 a 249$000. Portanto, o mfnimo foi fixaclo, cinco anos depois,
abaixo ate mesmo do que j~\ ganhavam.
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USP- Universidade Sao Paulo. Lowrie, corno rnetodologia para estabelecer esse
rnfnirno, selecionou urna ocupa9ao profissional corn rnenor prestigio social, a dos
lixeiros. Considerou que a rnais baixa ocupa9ao, seria rernunerada pelo rnais baixo
salario e p01tanto, seu estudo, revelaria o padrao de vida rnais elernentar para urn
trabalhador no Brasil.
Lowrie se referenciava no artigo 136. 0 da Constitui9ao de 1934 que diz: "a todos
egarantido o direito de subsistir mediante o seu trabalho honesto e este, corno meio
de subsistencia do indivfduo, constitui urn bem que e dever do Estado proteger,
asse$urando-lhe condi96es favoniveis e rneios de defesa". (negrito nosso)
E importante aqui destacar desta concep9ao que a regula9ao do salario considerou corno mfnimos sociais:
• o direito individual de subsistencia;
o o trabalho corno o rneio de acesso a essa subsistencia;
• o papel do Estado em proteger o trabalho.
Nao se tratava de garantir mfnimos sociais, mas o trabalho como meio de garantia da subsistencia, onde o valor do sahirio deveria asseguni-la.
Quero assinalar corn este destaque que, enquanto o conceito de Estado-Providencia sob o keynesianisrno construfa no rnesrno perfodo, o conceito de pieno
emprego e polfticas sociais universais como padrao btisico, no Brasil o caminho foi
distinto. De safda, nao se criaram garantias de emprego ou rcsponsabilidades governamentais por polfticas sociais ou pelo pleno emprego, s6 se reconheceu o direito
de trabalhar.
Numa tautologia a Iegisla9ao admitiu: sobreviver edireito. 0 acesso asobrcvivencia seria entao a venda da for9a de trabalho, para ter acesso aos bens atraves do
mercado. Portanto, se o cidadao tem trabalho sobrevive, senao rnorre. Trata-se da
encan1a9ao da frase bfblica: ganharas teu pao com o suor do teu rosto.
Foram entao considerados como necessidades para a subsistencia: "as necessidades normais de alirnentayao, vestuario, higiene e transporte" (grifo nosso). Como
se percebe sao necessidades referidas a disciplina do trabalho: deslocar-se, estar
limpo, vestido e alimentado para produzir com sua fon;a as mercadorias necessarias. Nada se coloca sabre a educa9ao ou a saude.
Esempre born lembrar que Marx em 1867, no volume I do Capital, ao discutir
o valor da for9a de trabalho, introduz seu caracter social e hist6rico. Escreve Marx:
". . . o {unbito das assim chamadas necessidades basicas, assim coma o modo de
sua satisfafiiO, eele mesmo um produto hist6rico e depende, por isso, grandemente
do nivel cultural de um pais, entre outras coisas tambem essencialmente sob que
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concli~oes e, portanto, com que hdbitos e aspiraroes de vida, se constituiu a classe
dos trabalhadores livres" (sublinhado nosso)
Pode-se compreender desta leitura, que Marx nao utiliza urn padrao minima de
sobrevivencia hiol6gica ou ligada as necessidades mfnimas de reprodw;:ao da forva
de trabalho, ao contn1rio, busca desenhar urn padrclo bcisico, que sera determinado
de forma social e cultural no espa9o e no tempo.
A relevancia da questao cultural refor~a a tese que venho defendendo de que nao
se avan~ara a consolida9ao das garantias sociais enquanto a sociedade civil nao
caminhar seu projeto de solidariedade nessa dire9ao. A exigencia de padroes
mfnimos precisam fazer parte do padrao de dignidade que a sociedade quer ver
reconhecido entre seus pares. Sem duvida, o Estado eo governo enquanto sua forma
de administra~ao devem consolidar e regular tais garantias. Todavia sua efectiva~ao
edecorrencia da exigencia da sociedade.
Voltando ao exemplo brasileiro, da determinaviio do salario mfnimo, o salario
deve ser suficiente para reproduzir este paclrao mfnimo estabelecido e manter a
prontidao para trabalhar. Hci na proposta uma circularidade. 0 salario ecalculaclo na
base de urn padrao que deve ser suficiente para reproduzir o padrao. Note-se que
nada esta referido a urn padrao de prote~ao social, mesmo que delimitado ao trabaJhador. Nesta epoca ja se dispunha de legisla9ao de protevao aos acidentes de trabalho e algumas categorias comevavam a ser inclufdas em uma forma de seguro
social. Todavia, este componente nao se poe claro como garantia.
Ainda que com estas reservas esta legisla~ao dos anos 30, sem duvida, estabeleceu um primeiro padrao basico brasileiro, todavia ela se dirigiu somente aqueles que
chegaram a obter a condivao de assalariados. Tratou-se tambem de uma medida de
prote~ao ao trabalho.
Pude entrar em contacto coma pesquisa de Lowrie quando da realizavao de meu
p6s-doutorado sob orientavao do Prof. Dr. Boaventura Sousa Santos. Assim, em
1990, reapliquei o questionario - utilizado em 1936 - junto a uma popula~ao
similar a de Lowrie: o trabalhador do lixo em Sao Paulo e na cidade de Portugal.
Atraves desse estudo comparado busquei conhecer os padroes de reprodu~ao
social da popularclo, as estrategias que desenvolvia para manter-se e os apoios de
servi9os publicos corn que contava. Enquanto Lowrie realizou urn estudo explorat6rio para conhecer os custos do consumo das famflias de uma ocupa~ao sem prestfgio social, o estudo que coordenei em I990 seguiu outro objectivo. Agora interessava conhecer as estrategias desenvolvidas pelas camadas de baixa renda para
permitir a reprodu9ao de sua existencia. Esta foi uma diferen9a fundamental entre
um e outro estudo pois agora, nao se consideraram como "nonnais" as condiv5es de
vida daqueles com menos ganho. Quero reafirmar corn isto que, ha uma grande
lnle/WIIf<ia Social, 17118. 1998

Minimos sociais e seguridade social

207

diferen~a entre detectar as piores condi~oes de vida e normalizar essas condi96es
como possfveis ou, ate mesmo, como desejaveis.
0 modo de vida detectado naquela popula9ao eresultante do baixo salario e dos
precarios apoios com que conta, ou dos que nao conta, e nao do seu desejo em viver
daquela forma. E basico resgatar esta concep~ao nesta reflexao sabre mfnimos
sociais para que nao se corra o risco de se universalizar como padrao, as piores condi96es de vida detectadas, principalmente em tempos neoliberais que se atem aconcep9ao de pobreza absoluta e nao da relativa.
Lembro aqui de um grande amigo, medica sanitarista Alexande Vranjac que
inaugurando um posto de saude escola - o da Barra Funda - ensinava: "as precarias condi96es de higiene corn que as maes cercam os cuidados de seus filhos nao
sao resultado de sua contadas mas das condi96es objectivas e concretas com que
contam". Dito de outra forma a precaria higiene para o trato da crianc;a nao e mero
resultado da ignorancia ou do desleixo mas da dificuldade. Sao muito poucos os que
optam por viver mal se podem viver bem.
Adotar a conduta minimalista e incorrer em uma concepc;ao reducionista que
toma, por referencia a vida do limiar da subsistencia biol6gica que, no caso do salario mfnimo, equivalia a ter condic;ao para o trabalho.
Einteressante observar a variac;ao salarial entre o estuclo de 1936 eo de 1990.
Lowrie chegou a um salario de 237 mil reis, embora o mfnimo fixado em 1940
tenha sido de 220 mil reis. Portanto, menos 17 mil reis apesar de passaclos 4 anos
mas, sem duvida com maior pocler aquisitivo do que os US$ 65,77 a que corresponde ao salario mfnimo em 1990. Mas, se os lixeiros tinham a pior ocupac;ao e o
pior salario em 1936, agora em 1990 - e hoje tambem - · eles se distanciaram do
mfnimo. Assim, seus ganhos mensais em 1990 eram de:

margarida (varredora de rua ): U$197.66 a U$ 243.27;
• cenourinha (varredor de rua ): U$ 182.45 a U$ 197.00
limpador de bueiros: U$117 .07 a U$ 288,89;
3
coletor de lixo (servente): U$212.86 a U$ 243.27.
e

@

Este estudo mostrou que no intervalo de pouco mais de 50 anos a regulac;ao do
salario mfnimo perdera seu intento. 0 mais baixo per capita familiar detectado no
grupo estudado em 90, foi acima do salario mfnimo. Lembremos de passagem que
a LOAS reduz este per capita para 1/4 do salario mfnimo para concessao de beneffcios. Detectou-se, ainda, que as famflias estudadas em 1990 receberam cerea de
US$ 1.140 anuais como per capita ou, a media de 95 d6lares/mes, ou 3 d6lares por
dia para sobreviver.
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Neste mesmo perfodo, o Relat6rio sobre o Desenvolvimento Mundial 1990,
(ONU) dizia que: "em 1985 mais de 1 bilhao de pessoas quase urn ter9o da popula9ao total do mundo em desenvolvimento mantinham-se com menos de U$370 per
capita ao ano" (1990:iii).
Este valor do Relat6rio de Desenvolvimento Mundial significa que o cidadao
devia viver em 1990 com 30 d6lares por mes ou 1 d6lar por dia. No estudo dos
padroes de reprodu9ao social constatava-se que em 1990 a quantia de 1 d6lar dia
permitia cinco cafezinhos ou 3 viagens de 6nibus/dia.
0 Relat6rio do Desenvolvimento Mundial dizia que: enquanto no mundo desenvolvido a expectativa de vida era de 76 anos, na Africa subsaariana era de 50 e de
56 anos no Sul da Asia. Pergunta-se: isto significa que viver 50 anos e o mfnimo
social ou o padrao de vida desejado pm·que este fndice foi o menor localizado?
Estes indicaclores mostram os dados reais e as piores ocorrencias das concli96es
de vicla, nao o padrao desejavel. A exemplo, se a esperanya de vicla ao nascer e de
65 anos eo ideal ja obtido na socicdade ede 76 an os, temos um intervalo de 11 anos
entre um e outro. No caso estes 11 anos configuram perda de anos de vida. Qual
seria um padrao bcisico de esperan~a de vida 65 ou 76 anos ou algum numero no
intervalo? 0 mesmo se pode pensar com rela9ao amortalidade infantil. A taxa brasileira e de 70 crian9as mortas por 1.000 nascimentos, enquanto internacionalmente
a media obtida e de 10 mmtes por 1.000 nascimentos. Qual seria o padrao de vida
como mfnimo social a ser adotado, lO ou 70 mmtes de crian9as por 1.000 nascimentos?
Acresce o Relat6rio que, enquanto algumas regioes estavam prestes a atingir a
matrfcula universal no ensino primario, na Africa subsaariana o fndice lfquido da
matrfcula era de apenas 56% e no Sul da Asia, 75%. Pergunta-se, inclusive avocando o ECA - o Estatuto da Crian9a e do Adolescente - ou mesmo os direitos
constitucionais de 1988: o mfnimo social para frequencia ao primeiro grau deve ser
de 100%, 75% ou 56%?
Ressalto novamente: a pior situa~iio detectada nao pode ser o minima
social. Defendo que o minima deva serum padrao Msico de inclusao e nao de
exclusao.
Um ponto de partida necessario para desdobrar esta discussao ea analise cla rela9ao entre mfnimos sociais e pobreza. A seguir epreciso considerar se estamos adotando uma concep9ao de pobreza absoluta ou relativa.
Cabe, pois, um primeiro perfilamento para a adop9ao de mfnimos sociais: o
patamar pelo qual se estabelecem os minimos sociais. Dito de outra forma, nao se
pode estabelecer mfnimos se m dizer "para que", para qual perfil de vida desejado.
Voltemos ao exemplo, o salario mfnimo foi estabelecido corn base no clireito asubsistencia, entendida esta como ter a condi9ao para trabalhar. Esta condi9ao signifilnte1wnrtio Social. 17/18, 1998
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cava higiene, alimento, transporte e nada mais. Eisto que se entende como cidadania ou inclusao?
Estabelecer mfnimos esta, pmtanto, diretamente vinculado asociedade que queremos em redes de tensao corn a sociedade que podemos ja, ou a medio e a longo
prazo.

• pobreza como padrao de vida obsoleto
Ainda que medir a pobreza, qualifica-la e espacializa-la, sejam tarefas de fundamental importancia, quero tornar claro que corn a fixa9ao do fndice de pobreza,
nao estamos estabelecendo mfnimos. Mesmo por que e sabido o quanto a pobreza e
geradora da propria pobreza. Como diz o relat6rio do Banco Mundial este seria urn
padrao de vida obsoleto: "pobreza nao eo mesmo que desigualdade. Ha que enfatizar essa diferen~a. Enquanto pobreza diz respeito ao padrao de vida obsoleto de
uma parte da sociedade - os pobres -, desigualdade se refere a padroes de vida
relativos de toda a sociedade, mas a desigualdade mfnima (situa9ao em que todos
sao iguais) e possfvel tanto corn pobreza zero (ninguem e pobre) quanto corn
pobreza maxima (todos sao pobres)". (Banco Mundial1990).
0 relat6rio define pobreza como: "a incapacidade de atingir cl um padrao de
vida mfnimo". Para entendermos esta defini~ao epreciso responder a tres questoes:
Como medimos o padrao de vida? 0 que entendemos por padrao de vida basico?
E, uma vez identificados os pobres, "como expressamos numa unica medida ou
fndice a extensao da pobreza?" (Banco Mundial l990:27).
Pobreza ea ausencia de um padrao de vida basico, o que significa dizer que ter
o basico nao esuperar a condic;ao de ser pobre. Ediferente esta concepr,:ao daquela
de Lowrie. Para ele, estabelecer o salario mfnimo significava saber com quao pouco
se podia viver e estabelecer este pouco como paclrao de sobrevivencia. Este caminho eC011tn:lrio a C011Stl'U9il0 de Ull1 padriio digno de vida.
A concep<;ao de pobreza e uma medida de rencla ou capacidade de gastar, em
contraponto a riqueza, que mede posses ou capacidade de reter. 0 padrao de vida
mecle as conc!ic;oes objeti vas de viver corn urn nfvel de dignidade ou de acesso a servic;os sociais publicos e privaclos. Portanto, nao significa, necessariamente, a discussao sobre o desembolso direto do ganho, mas a possibilidade de acesso a atenc;ao de uma necessidade. 0 padrao de vida nao decmTe s6 da rencla pois inclui a
capacidade de custear a aten9ao as necessidades e/ou a possibiliclade de acessar a
sua cobertura.
A pobreza euma meclicla relativa pois considera os Indices registrados numa
determinada realiclade em relar,:ao a outros registros corn melhores resultados, na
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mesma ou em outra realidade. 0 padrao de vida, por sua vez, e urn modelo ou uma
referencia que permite estabelecer o que se considera basico. Eurn Jugar buscado e
ainda nao instalado.
0 padrao de vida e uma referencia a alcmwar, enquanto a pobreza e urn fen6meno. 0 conceito de pobreza pode ser dado de modo universal como, tambem, cultural ou relativo. Neste caso, o conceito reflecte a particularidade de habitos, valores, costumes de uma dada sociedacle a que se refere. Todavia, cada vez mais, a
globaliza9ao termina aproximanclo esta no9ao entre varios pafses e culturas.
Apesar clesta "globaliza9ao da pobreza" o caminho para se conhecer a pobreza
tem sido o de construir indicadores que cleterminam a medida das desigualdades, ou
dos mais baixos padroes ou condi96es de vida. Via de regra as metodologias tomam
como passos:
• primeiro: medir a renda anual per capita, em d6lares tomando por base a
renda familiar ou a soma dos rendimentos da famflia;
segundo: avaliar a capacidade de consumo (PCC - paridacle do poder de
compra) dessa rencla per capita em uma cleterminacla sociedade.
e terceiro: avahar o custo do consumo, a come9ar do valor de mercado da cesta
basica e a varia9ao de seu pre9o conforme o acesso real cla famflia;
t quarto: avaliar o impacto do poder de compra face a composi9ao da famflia, tomando por base as necessiclades de consumo por idade, sexo e atividade.
• quinto: avaliar o consumo corrente, isto e, a capacidade de uma famflia de
preservar o seu padrao de vida atraves de poupan9a e emprestimos apesar da
flutua9ao da renda. Incluindo aqui o consumo de produ9ao propria como
cria9ao de aves, hortas, etc, bem como a disponibilidade de bens que a familia possui;
• sexto: avaliar as formas complementares de transferencia de recursos para o
consumo atraves de programas governamentais de modo a reduzir o custo
direto para a familia. A exemplo, servi9os de educa9ao de saude, de pre9os
baixos de alimentos, alugueis, etc. Entende-se que, aqui tambem, devam ser
considerados programas de transferencia como ode renda mfnima;
• setimo: polfticas de redistribui~ao de renda ou de assistencia oficial ao desenvolvimento. Oferta de fontes de renda atraves de programas de emprego e
sah1rio ou programas de subsidios a alimentos, habita9ao etc.
9

Como se percebe estes elementos centram-se na renda e consumo e nao, propriamente, na especifica9ao das necessidades basicas a serem cobertas. Eles podem
medir a clinamica cla situa9ao de pobreza, enquanto sua estagna9ao e/ou medidas
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para supera9ao. A caracteriza9ao do estado de pobreza por sua vez, toma para
alem do indicador de renda e consumo, outros elementos qualitativos, como por
exemplo:
Educafiio

•
•
•
•
•

fndice lfquido de matrfcula no primario;
analfabetismo entre adultos;
despesa publica em educa9ao;
fndice de conclusao do primario;
coeficiente aluno/professor no primario.

Saude

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

expectativa de vida ao nascer;
consumo diario de calorias per capita;
taxa de mortalidade infantil (abaixo e acima dos 5 anos);
partos assistidos por equipe medica;
impacto das condi96es de vida para a mulher;
recem nascidos de pouco peso;
despesas publicas corn saUde;
medicos por mil habitantes;
mortalidade de adultos;
fnclice de mortes paternas;
ligay6es de agua na rede geral;
liga96es de esgoto na rede geral ou fossa septica.

Os estudos sobre pobreza medem o grau de carencia ou a miseria massiva. Consequente a esta leitura, as propostas de enfrentamento ou safcla dos limites de
pobreza sao de reposi9ao ou melhoria das piores situaqoes. Por isso sao compensat6rias e assistencialistas ou paternalistas se associadas a politica do favor. Nao poem
em questao a busca de um padrao de vida bdsico da sociedade o que ja seria um
novo patamar indemnizat6rio. A discussao de mfnimos sociais assim pensado abre
e exige discutir o que econsiderado padrao basico.
Portanto, esta segunda visao se fundamenta em mn padrao igualitario, ainda
que basico ou mfnimo. Como ja dito e um modelo ut6pico enquanto estabelece
metas que no caso se referem a um dado padrao de satisfaqao de necessidades basicas. No caso supoe um modelo social ou, como prefiro, um novo padrao de civilidade, isto e um padrao societario de civilidade.
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• padrao basico de vida e necessidades
Estabclecer o padrao basico de vicla implica em definir quais as necessidadcs sao
consideradas basicas e univcrsais. Trata-se de definir uma ordem de valores dentro
de uma etica de vida colectiva. Implica em considerar a satisfac;ao de necessidades
num sentido amplo, material e imaterial.
Gough afirma o direito asatisfac;ao das necessidades e considera que a saude e
a autonomia sao nccessidadcs basicas de todos os seres humanos, independentemente cla cultura em que estao. Esta afirmac;ao supoe que toclo colectivo cla socieclade aceite que ninguem deva passar privac;oes. Mesmo Gough se vale de dois analistas cla questao, Plant e Lesser, que chamam a atenc;ao ao caracter moral desta
decisao que exige adotar como meta a preservac;ao da vida humana eo clesenvolvimento da autonomia como obrigac;oes basicas cla socieclade 3•
Esta questao sup6e direitos e deveres pautados em uma solidarieclade baseada na
concepc;ao de que, se nao contar com pelo menos os nfveis mfnimos de satisfac;ao
de suas necessidades, o cidadao nao sera capaz de absolutamente nada, incluindo os
actos que sao esperados dele particularmente. Ha, no caso, uma reciprociclade de
deveres morais ou uma garantia de que, mesmo inexistindo a dificuldade no presente, este risco sera coberto caso ocorra no futuro.
Vista sob a satisfac;ao mfnima de necessiclades, as duas primeiras grandes qucstoes que se poem sao: a elimina~iio do sofrimento brutal e a capacita~clo das pessoas para sobreviverem. Todavia, estas duas demandas sao castradoras da possibiliclades de participac;ao na vida publica ou mesmo privada ou, ainda, elas nao
colocam a possibilidade do indivfduo poder desenvolver suas potencialidade ou
possibilidacles. Assim, se trata de uma previa escolha, oncle alguns nao poderao querer o melhor de suas possibilidades. Gough considera que esempre preciso desejar
a satisfac;ao optima, embora reconhe~a todas as dificuldades para que isto se concretize. Ressalto destas considerac;oes dois grandes grupos de necessidades a compor o padrao basico de vicla:
• a preservac;ao da vida humana, e nela a saude. Trata-se no caso a resoluc;ao da equac;ao viver mais e morrer menos e da eliminac;ao do sofrimento
brutal.
• o desenvolvimento da autonomia que sup6e o conjunto de possibilidades
para afian~ar as concli~oes de liberdade e capacitac;ao a sobrevida e ao
desenvolvimento.
3 Refere-se aqui, ao texto Political Philosophy and Social Welfare de Plant, Lesser e Taylor Gooby, de
1980: 93 (Routledge, Londres).
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Todavia, e preciso consiclerar outros elementos como desenvolvimento humano,
qualidade de vida e equidade antes de decidir sabre tal padrao, bem coma ter em
vista outro angulo da questao: a distancia entre os cidadaos a partir de suas vulnerabilidades e riscos.

MINIMOS SOCIAlS E SEGURIDADE SOCIAL
Ha urn outro elemento a ser colocado nesta discussao, a questao da seguridade
social. Ate aqui discuti a distin9ao entre mfnimos sociais e padrao de vida digno.
Com isto, me opus a concep9ao de que os mfnimos sejam identificados como os
piores ou os melhores Indices detectados na condi9ao de pobreza.
Proponho, em contrapartida, os mfnimos como padroes basicos de inclusao.
Todavia, a composic;ao desse padrao deve partir da fixac;ao do conjunto de necessidades que sao considerados como basicas em uma sociedacle.
0 escopo desta discussao diz respeito, portanto, aseguridade social, isto exige
resgatar a concep9ao desta polftica social.
Inicialmente, cabe assinalar que a concep9ao de seguriclade social e ainda
embrionaria clentre as polfticas sociais brasileiras. No senso eo mum a seguridade e
identificada com a previdencia, porquanto reduzida ao seguro que euma po!itica de
contribui9ao directa do usuario presente ou futuro.
A seguridade nao e contributiva directamente e constitui o conjunto de cobertu·ras ou certezas sociais que todo e qualquer cicladao pode contar para satisfa9ao de
suas necessidades e que sao supridas por uma decisao e financiamento da totalidade
da sociedade.
Neste senticlo a seguridade se aproxima da concepc;ao do "welfare state", isto e,
vista como um conjunto de bens, servir;os e beneffcios de acesso a todo o cidadao.
No caso, equivale aprotec;ao social.
"Seguridade Social ea proteet;ao que a sociedade proporciona a seus membros
mediante wna serie de medidas publica.\· contra as privar;oes econ6micas e sociais,
que de outra forma derivariam no desaparecimento ou emforte redur;ao de sua subsistencia, como consequencia de enfennidade, matemidade, acidente de trabalh.o
ou enfermidade profissional, desemprego, invalidez, velh.ice e morte e tambem a
proter;iio de assisten.cia medica e de ajuda asfamflias com.filhos" (OIT-1952)
Esta definiyao da OIT, atraves da conven9ao 182 de 1952, subscrita pelo Brasil
e ainda uma realidade distante. 0 sentido de seguridade eo de:
• evitar as privac;oes econ6micas;
e evitar privac;oes sociais;
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• evitar a reduvao das condi96es de subsistencia;
• prote9ao e apoio as famflias corn filhos.
No clenco das situav5es de fragilidade estao:
•
•
•
•
•
•
•

enfermiclacle (incliscriminada ou profissional);
maternidade;
acidente de trabalho;
desemprego;
invaliclez;
velhice;
morte.

De modo geral a polftica de Previdencia Social ja equacionou a cobertura destas
fragiliclacles para o trabalhaclor assalariado, com carteira assinacla c contributivo.
Cabe discutir, sem duvida, o padrao dessa cobertura atraves da amllisc que proporciona o valor pecuniario do bencffcio. Nestc quadro cabc a assistencia social
estender a cobcrtura da previdencia aos nao contributivos, bem como o valor dessa
cobertura.
A sa{tde por sua vez, atraves do Sistema Unico, equacionou o atendimento a
enfennidaclc e sua prcven9ao dirigindo o sistema a todos os brasileiros indepcnclente de sua inser9ao no trabalho. Ocorre pm·em, que este sistema universal vem
sendo fragilizado.
Como se percebe, a defini9ao constitucional de 1988 segue a concep9ao da OIT
entendendo seguridade como um sistema que interliga as tres polfticas sociais,
assim, propor mfnimos sociais no interior da seguridade deve levar em conta sua
emana9ao:
• da previdencia e portanto do trabalho, sah1rio, emprego e vulnerabilidades de
subsistencia;
• da saude, a rela9ao vida c mortc e as condiy5es de sobrevivencia;
• · e da propria assistencia social cujas garantias basicas como politica social
precisam estar mais delineadas.
Consiclcro que aprofundar a qucstao da assistencia social como politica de seguridade social nao significa criar nova fragmenta9iio as polfticas sociais mas sim, trazer para um novo patamar de publicizayao e decisao colectiva a extensao dos direitos sociais aqueles que sempre foram consiclerados pobres ou portadores de nao
direitos.
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E de se ter presente, como diz Wagner Balera, que a Constitui~ao de 1988 ao
introduzir a seguridade trouxe um novo conceito no direito brasileiro, que aparece
como um conjunto de direitos publicos.
Referidos a estas polfticas sociais os mfnimos sociais devem considerar que:
• previdencia contem direitos e beneffcios, pois fornece presta~oes pecuniarias
e que;
• saude e assistencia social oferecem presta~ao de servi~os .
Sob o angulo destas polfticas estabelecer mfnimos sociais implica em estabelecer:
• o beneffcio minimo para determinadas situa~oes;
• o padrao mfnimo de servi~os sociais que cobrem tais necessidades.
Sao dois processos interligados, ainda que aqui se esteja discutindo o que e
objeto de mfnimos sociais eo que sao minimos sociais.
A Constitui~ao estabelece, a exemplo, que o mfnimo social em beneffcio ao
idoso e ao portador de deficiencia ede 1 (um) salario mfnimo. Este direito foi reinterpretado na LOAS e reduzido a um quarto deste valor. Sob .esta andlise o benejfcio da LOAS estd abaixo do m(nimo social constitucional.
A OIT em estudo denominado "A Seguridade Social na perspectiva do Ana
2000", ap6s a am'ilise clas formas de seguriclade existentes no mundo estabelece que
o grande objeto da seguridacle eoferecer uma renda minima mas nao em dinheiro,
e sim num conjunto de beneffcios sociais que envolvem: moradia, alimenta~ao,
presta~ao de servi~os em saude e ecluca~ao.
Sob o foco da seguridade, estes beneffcios devem assegurar a cobertura de riscos. No caso, os riscos sao maiores para pessoas mais vulneraveis. Por isso a Constitui~ao admite a selectividade e a distributividade na presta~ao dos beneffcios e
servi~os.

No caso, a selectividade euma forma de discrimina~ao positiva, porquanto direcionada a reduzir as desigualdades face aos mfnimos sociais. Esta compreensao nao
significa dar um carater compensat6rio aselectividade, mas sim, fortalecer o princfpio da equidade que supoe a igualdade com a incorpora~ao das diferen~as. Isto
supoe uma redu~ao da prote~ao aos sectores que sao privilegiados e sua amplia~ao
aos mais desiguais ou exclufdos.
Ecompatfvel com uma politica de seguridade e sua universaliza~ao, flexibilidade e selectividade do beneficia na dire~ao de assegurar a isonomia ou a igualdade
a todos como admite Wagner Balera (Balera, 1996: 39).
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Entendo que se pode agrupar as polfticas sociais em dois grandes blocos, sem
qualquer hierarquiza9ao ou redu9ao de sua responsabilidade por assegurar direitos
sociais:
• polfticas de prote9ao social;
• polfticas de desenvolvimento social.
As polfticas de protec9ao garantem a cobertura de vulnerabilidades a redu9ao de
riscos sociais e defendem um padrao basico de vicla. Epreciso entender que protec9ao social nao e assistencialismo ou assistencializa9ao, no sentido pejorative de
tutela. Esim, em contraponto a uma concep9ao liberal, adoptar o princfpio de que
a sociedade tem que investir colectivamente na qualidade dos seus cidadaos on no
padrao de socializa9ao da vida em comum e que o risco e social e nao individual.
Em outros termos, o conjunto de certezas de apoios a situa96es de li-agilidade significa a capacidade da sociedade investir na resistencia de seus membros, isto e, na
resistencia as condi~oes preclat6rias de vida.
Por sua vez, as polfticas de desenvolvimento como educa9ao, lazer, cultura,
esportes, saude, isto e, aquelas que atentam para as possibilidades humanas e 0 concurso do avan9o cientffico e tecnol6gico para que se viva mais e melhor. Deve exis··
tir uma interrela9ao entre polfticas de desenvolvimento e as de prote9ao social.
A exemplo, o programa de rencla mfnima como bolsa-escola mostra a mutua rela9ao entre uma polftica de assistencia social com a da educa9ao.
Pelos padroes da previdencia social, actualmente existentes, os mfnimos sociais
de prote9ao social, a prindpio, devem ser propostos para superar as vulnerabilidades causadas por:
• impedimentos ou fragilidades biol6gicas de autonomia, doen9a, acidente,
invalidez, velhice, maternidade, e;
• impedimenta econ6mico ou o desemprego.
Aqui falta, p01·em, um outro grupo a ser incorporado que e a fragilidade et<:1ria
enquanto a protecrao a crianra e ao adolescente. Trata-se de uma situa9ao que
mescla protec9ao com o desenvolvimento. Enecessaria incluir, portanto, na seguriclade explicitamente:
• a protec9ao a crian9a e ao adolescente.
Wagner Balera nos lembra que a Constitui9ao de 1988 "pisa e repisa" no conceito de que, e fun9ao da seguriclade social: erradicar a pobreza e a marginaliza9ao,
reduzir as desigualdades sociais e atender aos necessitados. Sob esta leitura cabe
lilf<!l"l'fii\Yio Social.
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incluir qual e o padrao mfnimo de erradica~ao, redu~ao de desigualdade que se
entende como factor de protec~ao. Talvez ate mesmo de violencia.
Sob a concep~ao da seguridade social, considero que estabelecer mfnimos
sociais significa definir os padri5es b6sicos de protecc;iio social a serem afimwados
na sociedade brasileira. Consequente ao artigo 204.0 da Constitui~ao brasileira,
ainda que se tomem s itua~oes determinadas como a da crian~a e do adolescente,
esses padroes precisam ser garantidos pelas tres instancias federal, estadual e municipal. Portanto, neste caso, ha que tornar claro tambem qual instancia de governo e
responsavel por proteger o que ea quem na defini~ao dos "mfnimos sociais".

MINIMOS SOCIAlS E INCLUSAO SOCIAL
Considero que nao se pode discutir mfnimos sociais, padroes de vicla cligna ou
padr6es de prote~ao social, fora do processo que marca este final de seculo, denominado de exclusao social. Sabe-se, tambem, que a exclusao e a outra face da
moeda da inclusao social.
Falar em mfnimos sociais nessa rela~ao e o mesmo que estabelecer o padriio
bdsico de inclusiio. Nao se pode considerar, na concli9ao de mfnimo social, uma
condi~ao que eainda de exclusao.
Este novo angulo do debate e fundamental pois foge as analises de fen6menos
isolados, para considerar uma rela~ao fortemente presente na sociedade deste final
de seculo que se traduz na rela~ao: exclusao X inclusao social.
Eimportante destacar que a concep~ao de exclusao e de outro caracter do que
aquele ja abordaclo sobre pobreza. Enquanto a pobreza traduz, como ja foi dito, um
fen6meno aferido quantitativamente, via de regra pelas condi~oes de renda, a
exclusao social e um processo de outra complexidade. Caste!, te6rico frances analista do tema, tem alertado que a exclusao social tem si do tratada como uma "pala·vra-valise", na medida em que tem comportado varios fen6menos e situa~oes da
modernidade, como acontece no caso frances no processo que ele denomina de
desafilia~ao.

0 processo de exclusao social ainda que considerado como estrutural al6gica de
uma vez que nunca gm·ante o pleno emprego, mantendo sempre percentuais - maiores ou menores de acordo com o perfodo, a conjuntura ou a selvageria da economia de um pafs - de desemprego, subemprego, etc.
Sem duvida, a explora9ao econ6mica, social, e uma exclusao social. Todavia, o
processo de exclusao actual e mais do que marginaliza~ao, opressao. Hoje esta em
questao as discrepancias e as disparidades das condi~6es da vida humana entre os
pafses, cidades, bairros, classes, segmentos, etc. Esta disparidade leva ao convfvio
acumula~ao
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de situa~oes infra humanas- como o homem ou a crian~a de rua - com outras de
alta concentra9ao de qualiclade de vida e desenvolvimento humano.
Consiclero que, para a situa~ao brasileira e sob o neoliberalismo, a exclusao
social tern o significado de aparta9ao social. Trata-se do processo ja considerado
neste texto sob o tftulo de "brasilianiza9ao". Vai-se agudizando o fosso entre a elite
dominante e a massa de desempregados, subempregados, segmentos que vao
sofrendo contfnuas perdas sem qualquer possibilidade de reversao de tal quadro sob
a 16gica neoliberal sustentada sobre a exclusao. 0 modelo neoliberal eexcludente
em sua essencia, nao se trata de uma distor9ao do processo mas de um elemento
essencial na sua constitui9ao. No Brasil a exclusao ainda parte da cultura patrimonialista que recha9a a civilidade como padrao de convfvio e sociabilidade.
A exclusao e mais do que a explonl9ao. Esta, decmTe do trabalho e da conforma9ao da mais valia relativa. Quanto mais as for9as produtivas se desenvolvem
maior sera a riqueza construfda pelo trabalho. Assim a nova questao diz respeito a
forma de distribui9ao, vale dizer aos acessos.
Este novo movimento no ciclo econ6mico-politico mundial, de corte neoconservador, se confronta corn o keynesianismo e poe abaixo o valor de padroes uni-·
versais. Para confrontar esta cultura elitista, perversa e discriminadora do processo
concreto da exclusao, considero que a discussao de mfnimos sociais deva ser conduzida para o interior do processo inclusao-exclusao social. Trata-se, portanto, de
uma rela~ao de tensao continua o que permite um movimento, cuja for~a motriz
proponho seja o projeto civilizat6rio solidario.
Corn este intuito e atraves do Nucleo de Seguridade e Assistencia Social
da PUC/SP, foi construfda uma metodologia de analise do processo de inclusao-exclusao social que exigiu fixar padroes ou limiares que distinguam inclufdos de
exctufdos.
Considero que este limim; linha clivis6ria ou ponto de altera9ao da situa9ao de
exclufclo para inclufdos, ou vice-versa - que podemos por analogia a Capra chamar de "ponto de muta~ao" - deve ser considerado como mfnimo social.
Trata-se, no caso, de uma metodologia de analise que, nos molcles do IDH fndice de Desenvolvimento Humano, constr6i padroes de inclusao a partir cla discrepancia real entre as condi96es de vida da popula9ao de uma determinada realidade. 0 estudo partiu da territori aliza~ao das condi~oes de vida de popula~ao da
cidade de Sao Paulo, comparando a situa9ao dos 96 distritos que compoem a cidade.
A constru~ao da no9ao de exclusao nao deve partir da negatividade mas da distancia ou da discrepancia do que se entende por inclusao. Face a ausencia de paradigmas para construir a ideia cla inclusao, o Mapa da Exclusao/Inclusao Social partiu de quatro grandes campos ou utopias: autonomia, qualidade de vida, desen/oterreor<io Social. 17118. /998
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volvimento humano e equidade, que configuram o que se entendeu pelo conjunto de
necessidades gerais de um inclufdo.
Assim, partiu-se da concep~ao de maximos sociais, entendendo:
• autonomia: o conceito de autonomia e compreendido, no ambito do Mapa da
Exclusao/Inclusao Social como: a capacidade e a possibilidade do cidadao
em suprir suas necessidades vitais, especiais, culturais, polfticas e sociais,
sob as condi~oes de respeito as ideias individuais e coletivas, supondo uma
rela~ao com o mercado, onde parte das necessidades deve ser adquirida, e
com o Estado, responsavel por assegurar outra parte das necessidades; a possibilidade de exercfcio de sua Jiberdade, tendo reconhecida a sua dignidade,
ea possibilidade de representar publicae partidariamente os seus interesses
sem ser obstaculizado por a~oes de viola~ao dos direitos humanos e polfticos
ou pelo cerceamento a sua expressa. Sob esta concep~ao o campo da autonomia inclui nao s6 a capacidade do cidadao se autosuprir, clesde o mfnimo de
sobrevivencia ate necessidades mais especfficas, como a de usufruir de seguran~a social pessoal mesmo quando na situa~ao de recluso ou apenado. Eeste
o campo dos direitos humanos fundamentais. A exclusao da autonomia se
expressa de diversas formas.
• qualidade de vida: a no9ao de qualidade de vida envolve duas grandes questoes: a qualidade e a democratiza~ao dos acessos as condi~oes de preserva~ao do homem, da natureza e do meio ambiente. Sob esta dupla considera~ao
entendeu-se que a qualidade de vicla e: a possibilidade de melhor redistribui~ao - e usufruto - da riqueza social e tecnol6gica aos cidadaos de uma
comunidade; a garantia de um ambiente de desenvolvimento ecol6gico e participativo de respeito ao homem ea natureza, com o menor grau de degradayao e precariedade.
• desenvolvimento humano: o estudo do desenvolvimento humano tem sido
realizado pela ONU/PNUD, por meio do lndicador de desenvolvimento
Humano (ldh). Com base em suas reflexoes, entende-se que o desenvolvimento humano e: a possibilidade de todos os cidadaos de uma sociedade
melhor desenvolverem seu potencial com menor grau possfvel de priva~ao e
de sofrimento; a possibilidade cla sociedade poder usufruir colectivamente do
mais alto grau de capacidade humana.
• equidade: o conceito de equidade e concebido como o reconhecimento e a
efetiva~ao, com igualdade, dos direitos da popula~ao, sem restringir o acesso
a eles nem estigmatizar as diferen9as que conformam os diversos segmentos
que a compoem. Assim, equidade eentendida como: possibilidade das diferenyas serem manifestadas e respeitadas, sem discrimina~ao ; condi~ao que
lme>venpin Social. 17118. 1998
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favore~a o combate das pnlticas de subordina~ao ou de preconceito em rela~ao as diferen~as de genero, polfticas, etnicas, religiosas, culturais, de mino-

rias, etc.
A seguir foram identificadas, e de forma participativa, as sitm1~oes de exclusao
e suas formas de expressao em cada urn destes campos de metas. Chegou-se a algumas propostas corn a constru~ao deste mapa considerando como mfnimos o padrao
bcisico de inclusao o que contem a ideia de dignidade da cidadania.
A primeira medida e: a discreptmcia entre os piores e melhores condi~oes de
vida detectadas, o que permitiu estabelecer os p6los na situa~ao de vida e entre eles,
a constru~ao de uma escala de distribui~ao das varias condi~oes de vida face a uma
situa~ao ou variavel.
distribui~ao

perccntual no intervalo

f--- ------~
pior condil;ao

melhor condi~ao

A segunda medida ea da constru~ao de urn "ponto de muta~ao" que distingue
as situa~oes de inclusao e as de exclusao. Este ponto e o padrao biisico no caso do
Mapa da Exclusao/Inclusao Social, constituiu o ponto zero a partir do qual foram
geradas duas escalas de qualifica~ao de condi~oes de vida, uma negativa para os
exclufdos e uma positiva para os inclufdos.
Fundada nesta pesquisa e que proponho mfnimo social como padrao basico de
inclusao.

MINIMOS SOCIAlS E ASSISTENCIA SOCIAL
Toda a analise aqui desenvolvida tern um objective: abrir campos de viabilidade
para a polftica de assistencia social como afian~adora de mfnimos sociais (vide
artigo 1. 0 da LOAS, Lei 8.742/93). De tudo aqui considerado e claro que estabelecer mfnimos sociais, ainda vide, a partir de uma politica social especifica, e de safda
um limite. Todavia considero que enecessaria ousar para afirmar as possibilidades
de cidadania aos brasileiros, mesmo que o ponto de safda seja reduzido perante ao
de chegada.
Ao longo da analise foi mostrado, por exemplo, a disHincia da propria LOAS
com o que cleveriam ser padroes basicos em seus beneffcios. Quero afirmar porlntervenriio Social, 17118, /998
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tanto, que a LOAS confronta corn a dignidade quando condiciona o valor do beneffcio a renda yer capita de ate R$ 27,99 e quando considera o proprio beneffcio
como renda. E exemplar a situa~ao do beneffcio quando uma famflia corn duas pessoas portadoras de deficiencia. Aqui, o primeiro beneffcio e considerado como
amplia~ao da renda familiar e amplia o valor per capita que pode chegar aos
R$ 28,00.
Combinado a esta decisao trata-se de estabelecer se a fixac;ao dos mfnimos e:
universal ou focalizada.
Por ultimo, e em se tratando de uma discussao em urn campo especffico de uma
polftica social, a assistencia social, trata-se de decidir se o campo de defini~ao sera:
• delimitado as necessidades da cobertura de assistencia social;
• extensive a todas as polfticas sociais;
• priorizando segmentos etarios, sociais, regionais, etc.
Quero afirmar corn este exemplo que o equacionamento da polftica de assistencia socialleva historicamente a identificar mfnimos corn condic;oes precarias.
Esta, e a primeira reac;ao fundamental. Epreciso combater incisivamente a cultura assentada no princfpio de que aos que pouco tern, pouco epreciso para agrada-Ios ou contenta-los. Esta forma de compreender e discriminat6rio de safda.
Para alem da nova cultura que a Lei Organica da Assistencia Social exige,
alc;ando o debate ao campo dos direitos sociais ha urn outro grande entrave.
Ha em questao duas grandes concep~oes de assistencia social. Uma que a concebe como a polftica para os que nao conseguem ser consumiclores no mercaclo: os
pobres. Neste caso ela e urn campo de generalidades pois preve de tudo precariamente aos que menos tern. Neste sentido ela nao chega a ter urn corpo proprio mas
e sim, transversal a todas as polfticas sociais. No caso ela se ocupa de uma faixa de
renda. Corn tal perspectiva os aparatos institucionais da assistencia social se confunclem corn "pateos de milagres" mas de fato sao territ6rios de confinamento de
aten~ao precarias as necessiclades de sobrevivencia.
Uma segunda concepc;ao que e derivada do entendimento do constituinte que
al~ou a assistencia social ao estatuto de seguridade social supoe definir os riscos, as
coberturas de prote~ao social de que ele se ocupa como procedem suas parcerias a
previdencia social e a saude.
A LOAS nao detalhou esta dimensao pois se ocupou principalmente da nova
forma de gestao dessa polftica ate por for~a do artigo 204. 0 da Constituic;ao. Sem
duvida, a nova forma de gestao euma revolu~ao cla mentalidade institucional, mas
esta ainda a ser firmado o conteudo da assistencia social.
Tenho buscado clarear a especificidade da assistencia social entendendo-a como
polftica universal de seguridade social.
lmen•ellfiiD Social, 17118, 1998
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0 processo de erradica9ao ou combate a pobreza e meta e exigencia do conjunto
das polfticas econ6micas e sociais e nao de uma s6 polftica. Por outro !ado a assistencia social precisa sair do campo do paliativo, compensat6rio e ingressar na afirma9ao da qualidade de vida de modo indenizat6rio.
Esta perspectiva faz propor cinco seguran9as basicas como de responsabilidade
da assistencia social:
• a seguran~a do conv{vio social, inclusive o familiar, por isso deve instalar
condi96es para uma polftica de convivencia familiar e comunitaria;
• a seguran~a de acolhida, inclusive aos abandonados tanto pela via familiar
como a comunitaria institucionalizada, atraves de uma politica de acolhida;
• a seguranr;a de rendimento como condi9ao de satisfa9ao de um dado padrao
de aten9ao as necessidades sociais. Aqui os programas de renda mfnima se
mostram uma alternativa;
• a seguranfa da equidade como condi9ao de atendimento aos portadores de
necessidades especiais entre os quais os portaclores de risco por uma fragili-dade biol6gica, econ6mica, etaria, social etc;
• a seguran~a da travessia, isto e, de constru9ao de possibilidades de tornar o
cidadao alcan9avel pelas varias polfticas sociais, econ6micas, etc. Isto significa urn conjunto de polfticas de apoio.
Portanto cabe estabelecer quais sao os padroes de inclusao em cada uma destas
seguran9as.
Afirmar mfnimos sociais e ao mesmo tempo uma op9ao por um padrao basico
de inclusao como urn entendimento do ingresso em urn campo de tensao.
Este contexto fez inclicar o avan9o pretendiclo decorre cla escolha de estrategias
para alem de op96es te6rico conceituais ou acaclemicas.
Do ponto de vista conceitual a clecisao inicial significa decidir se a op9ao e:
• minimizar os mfnimos equivalendo-os ao limiar da sobrevivencia;
• constituir os mfnimos como padroes basico de inclusao.

ESTRATEGIAS

Eclaro ainda que uma proposta plena de padroes de inclusao clepende cla matura9ao e de cliscussao social que aqui conceituei como urn processo de muclan9a do
padrao societario de civilidacle. Ha portanto alguns conflitos neste caminho:
• minimizar os mfnimos e estencle-los;
• constmir padroes basicos e direcioml-los;
• e claro a terceira, estencler e universalizar paclroes basicos.
blletWII{'llo Social, 17/18. /998
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Como OpyaO a este grande conflito quero resgatar algumas demarca~oes de analise aqui desenvolvida para sustentar uma proposta de mfnimos sociais.
• Optar por mfnimos sociais nao significa abrir mao da cidadania e consolidar
a pobreza e a exclusao social como uma condiyao de vida para uma parcela
da sociedade.
• Os minimos sociais devem ser identificaclos como padroes basicos de inclusao e de cidadania.
• E preciso incluir garantias de desenvolvimento das possibilidades humanas
dentre os mfnimos sociais como padrao basico de cidadania.
• Avmwar ao ja estabelecido desde a Constitui~ao de I934 quanto ao mfnimo
salarial significa acrescer novos direitos indivicluais que assegurem nao s6 a
sobrevivencia como tambem o enfrentamento a vulnerabilidades e riscos
SOCialS.
• 0 Estado deve proteger a possibilidade do rendimento atraves do trabalho
como condi<;:ao de autonomia, mas deve tambem afian<;:a-lo quando da inexistencia do trabalho para garantir a subsistencia e o enfrentamento de riscos
SOCialS.
• Eprecise que se assegure um tripe entre as polfticas publicas de rendimentos,
prote<;:ao social e clesenvolvimento humano.
• As polfticas de protegao social devem criar condiy5es para que os cicladaos
ampliem sua resiliencia, isto e, que sejam fortalecidos para enfrentar os riscos SOCialS.
• A proteyao social deve se comprometer com o futuro da sociedade na perspectiva da promogao do desenvolvimento humano e da qualidade de vida.
• Epreciso priorizar as condi96es de vida e de viver das criangas e adolescentes nas polfticas de prote9ao social.
• A protegao social ate hoje construfda a partir da condiyao de trabalhador formal precisa ser universalizada e garantida as criangas e aclolescentes.
A partir destas demarcagoes, considero que a agenda para estabelecer os mfnimos sociars supoe:
• fixar o conceito de mfnimos sociais
• estabelecer campos prioritarios para a construgao de mfnimos sociais.
Considerando o debate atual da sociedade, entendo que no campo da crian9a e
do adolescente esta discussao podera alcan9ar maior adesao, e dessa forma assegurar um avango.
lnletWI/fllo Soda!, 17118, /998
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Num exemplo, como ponto de partida, seria uma agenda de a96es que afianyassem:
• como direito primeiro e obrigat6rio a todos os Municfpios, Estados e Uniao
garantir o registro de nascimento para toda crian9a;
o alterar o valor do sahirio famflia de R$ 7,66 ou R$ 0,95 encaminhando-o para
um padrao basico de dignidade da educa9ao da crian9a, a partir de uma planilha de custos basicos.
• definir valores per capita de convenios que garantam padroes basicos de atenyao, tornando-os exigencia a Uniao, Estados e Municfpios.
e garantir um padrao digno para a aten9ao da crian9a portadora de deficiencia.
s nao permitir que nenhuma crian9a fique nas ruas.
Digamos que elegessemos, como dialogo entre prote9ao e desenvolvimento, a
polftica de educa9ao por ser aquela que mais condi96es tem de ampliar a resistencia ou a resiliencia no enhentamento das condi<,:oes conflituosas de vida, com centralidade na crian9a e no adolescente brasileiros.
Este ponto de partida nao significa colocar de !ado todo o conteudo da assisten-·
cia social ou os demais segmentos, mas desencadear uma agenda entre CNAS CONANDA, entre as varias polfticas sociais, a fim de alcan9ar um novo futuro para
o seculo XXI.
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