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No fundo
Um país onde professores não se
sentem mais seguros para ministrar
aulas, devido às violências praticadas
contra eles pelos próprios alunos, é
um país que precisa ser seriamente
repensado. Os indicadores políticos,
no entanto, evidenciam que esse
ainda não é o pensamento dominante
entre as elites que decidem os
destinos do país. O clima de
decadência moral, a crise ética que
abala as instituições, a morosidade da
Justiça e a persistência de perversos
indicadores sociais evidenciam
cada vez mais a necessidade de se
construir um projeto de nação, algo
que os governantes estão a dever ao
Brasil desde que ele foi descoberto.
Não há praticamente setor
que escape à necessidade de uma
profunda revisão de ações e de
métodos, embora a opinião pública
normalmente coloque apenas o
governo e o Congresso Nacional na
berlinda. Os sucessivos escândalos,
sem dúvida, contribuem para esse
quadro, mas seria ingênuo imaginar
que o Brasil não precise de uma
revisão geral, que envolva também o
Judiciário, além da própria sociedade.
Um antigo jornal que circulava
na época da ditadura militar, em
formato tablóide, cujos editores
tinham por hábito estampar na
primeira página uma frase carregada
de ironia, valeu-se da onda ufanista
dominante na época para cunhar
uma frase cujo conteúdo crítico
prevalece até hoje, passados mais de
30 anos. A frase era mais ou menos
a seguinte: “Os otimistas dizem que
o Brasil é um país que vai pra frente.

do poço

Os pessimistas dizem que o país
está à beira do abismo. Os realistas
dizem que ambos estão corretos”.
Caminhando para a frente, estando
à beira do abismo, e não buscando
o rumo certo, o Brasil corre o sério
risco de acabar desabando no fundo
do poço.
As informações publicadas neste
número, sobre a violência contra
os professores, dão nova dimensão
à gravidade da questão social. Não
se trata da violência praticada pelos
que nunca tiveram a oportunidade de
entrar numa escola, ou que chegaram
a nela ingressar e, pela premência de
tentarem sobreviver de qualquer jeito,
partiram para a busca de opções, fora
ou dentro da marginalidade. Essas
violências estão sendo praticadas
pelos que – bem ou mal – têm acesso
à educação, o que leva à conclusão
óbvia de que o viés é de cunho
mais profundo, resultado sobretudo
do clima de quase anarquia moral
que deriva de uma perigosa visão
da qual a própria sociedade já se
contaminou, ao apregoar que, se nas
esferas políticas há desonestidade
ou desvios sérios de caráter, tais
vícios seriam perdoáveis ou até
compreensíveis quando praticados
pelo cidadão comum.
Essa visão é distorcida por várias
razões, entre as quais se destaca
o seu perfil equivocadamente
generalizante. Se é verdade que há
corruptos nas instituições, isto não
significa que as instituições, em
si, sejam corruptas. Mais do que
isso, é preciso entender o caráter
intrínseco da honestidade como um

valor em si mesmo, que não depende
de “exemplos” para existir, nem de
platéia para ser aplaudida. Outra
distorção grave é a dissociação
que se faz entre o assistencialismo
de Estado e a contrapartida que
obrigatoriamente o cidadão tem que
se dispor a oferecer para obter esses
benefícios. Ofertar ao miserável
o alimento para sobreviver, e ao
mesmo tempo transformá-lo num
pária, confundindo a figura do
assistencialista com a de um esmoler,
resulta no quadro antevisto pelo
compositor Luiz Gonzaga há tantas
décadas, em que a esmola “ou mata
de vergonha, ou vicia o cidadão”.
Aqueles que obstinadamente
criticam as políticas sociais do
Estado muitas vezes o fazem, no
entanto, sem atentar para um aspecto
quase nunca, ou nunca, enfocado por
tais críticas: a necessidade de mudar
o perfil desse assistencialismo,
transformando-o em formador de
caráter e em transformador do cidadão.
Paralelamente a isso, é preciso que
os setores mais esclarecidos da
sociedade, destituídos dessa visão
generalizante que apregoa o fim,
e não a correção das instituções,
se faça presente e sobretudo ativa
na missão de forçar e reforçar uma
verdadeira operação “mãos limpas”
em todos os setores da vida nacional,
pois a contaminação é muito mais
ampla do que se imagina, e somente
será equacionada caso se dê mais
importância aos reais resultados do
que aos holofotes que apenas servem
para realimentar velhos vícios e as
estruturas que os sustentam.
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Ao leitor
Ao lado de educação, previdência
e segurança, a saúde está entre
as principais preocupações dos
brasileiros. E não poderia ser
diferente, pois um dos piores
sintomas da falta de saúde – a dor
– afeta quase um terço da população
brasileira. É o que demonstra
pesquisa feita em âmbito nacional.
Em fidelidade ao bom jornalismo,
publica-se nesta edição não apenas
o resultado da pesquisa e uma
entrevista com seu coordenador,
como também a manifestação do
Ministério da Saúde a respeito do
tema.
O ministro da Previdência, Luiz
Marinho, garante em entrevista
exclusiva que possíveis alterações
no sistema visam apenas a prevenir
problemas cuja previsão é de que
comecem a acontecer daqui a algumas
décadas. Com essa afirmação,
Marinho pretende afastar as notícias
de que novas medidas de supressão
de direitos venham a atingir os que

já contribuem com a Previdência.
Ele diz também que o Fórum
Nacional não tratará da previdência
do servidor público, que será
analisada no âmbito do Ministério
do Planejamento. O tema, pela sua
importância,
independentemente
do que dizem as autoridades,
merece permanente vigilância e
acompanhamento, para que os
segurados não sejam surpreendidos
mais uma vez por fórmulas perversas,
como o fator previdenciário, que
tem reduzido drasticamente o valor
das aposentadorias, mesmo para os
trabalhadores que já cumpriram o
tempo de contribuição exigido por
lei.
Sempre destacando as questões
sociais que afligem o país, esta
edição inclui ainda o Mapa das
Desigualdades Digitais no Brasil,
mostrando as deficiências na
tentativa de inclusão digital.
Boa leitura
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Cartas
Social
“Investir no social”. Esta é uma frase que escutamos
há muitos anos no Brasil, mas cujos resultados parecem
estar cada vez mais distantes da realidade do nosso povo.
Os hospitais estão sucateados e a verba para setores
como saúde estão cada vez mais escassas, sem falar
em educação. Por esse motivo, a Revista de Seguridade
Social cumpre um importante papel ao divulgar,
junto com os demais temas de cunho social, algumas
matérias cujo enfoque é a situação educacional, bem
como todos os desdobramentos que inapelavelmente
acabam desaguando no agravamento do quadro social
brasileiro.
Saúde, educação, previdência e tudo o que diz
respeito a esses três setores devem sempre merecer
atenção especial. Por ocasião das privatizações, vários
políticos costumavam enfatizar que o Estado deve
cuidar apenas desses setores essenciais e deixar todos

os demais para a iniciativa privada. Houve esse grande
e polêmico processo de privatização, e até agora não
estamos assistindo a nenhum incremento na aplicação
de verba nessas áreas. A educação é ruim, a Previdência
vive sendo acusada de estar “falindo” e o povo está
cada vez mais doente. Nossos governantes não sentem
isso na pele, é lógico, pois não precisam enfrentar filas
e esperar, muitas vezes, por mais de um ano para fazer
uma cirurgia emergencial, da qual às vezes depende a
própria sobrevivência do paciente.
Acredito que o aprofundamento dessas questões
por parte de uma publicação que não tem – segundo
sei – nenhuma finalidade lucrativa, podendo portanto
manter sua independência, é de uma importância
crucial para que a sociedade possa enfim manter os
canais de expressão e inclusive de manifestação de sua
indignação quanto à realidade atual.
Gertrudes G. C. Souza Moraes
São José dos Campos - SP

envie sua Carta
Envie sua carta, com nome e endereço completos, para o seguinte email: comunicacao-social@anfip.org.br
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Tem dó
A dor é uma das principais razões de afastamento temporário
ou definitivo do trabalho no Brasil. Pesquisa realizada em âmbito
nacional constata que há cerca de 50 milhões de pessoas que
sofrem do mal, hoje, no Brasil inteiro. E o problema pesa no bolso
da Seguridade Social. O Ministério da Saúde promete cuidar do
problema.
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Previdência preventiva
Prevenir os problemas que afetarão o país daqui a 30 ou 40
anos é o objetivo de uma nova reforma da Previdência, que não
afetará os atuais segurados do INSS. É o que garante o ministro da
Previdência Social, Luiz Marinho. Ele adianta ainda que o Fórum
Nacional não abordará a questão da previdência dos servidores
públicos, que será discutida pelo Ministério do Planejamento.

18

23

Tudo a reclamar
Salários baixos não se constituem no único problema dos
professores no Brasil. A violência dentro de sala de aula tem
amedrontado cada vez mais. Os fatos são da maior gravidade e
alguns professores começam a desistir da profissão. Trata-se de
mais uma ameaça à cidadania, uma vez que, sem educação, não
se formam cidadãos.
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Beabá do desenvolvimento
Seguridade é cidadania. E cidadania também se aprende na
escola. Por essa razão, iniciativas como o lançamento da revista
“Educação em Cena”, pelo Instituto Ayrton Senna, significam a
ampliação do salutar espaço para a discussão de um problema
que está entre os mais sérios e de solução mais urgente para
construir um Brasil melhor.
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problemas genéticos antes mesmo do nascimento, mas ao mesmo
tempo suscita uma série de questionamentos éticos. A questão é
abordada por Volnei Garrafa, professor titular e coordenador da
Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Brasília.

Virtualmente injusto
Mapa das desigualdades sociais mostra que os treze programas
de inclusão digital criados e mantidos pelo governo federal, com
o objetivo de disseminar novas tecnologias, como a Internet, têm
sido “insuficientes” para reduzir as desigualdades sociais e superar
as diferenças em relação aos países desenvolvidos.
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Idade e desigualdade
O aumento da idade mínima para a aposentadoria é uma
das propostas que vem sendo repetidas na tentativa de se
atribuir a ela os ares de justificável. Mas viver mais não significa,
necessariamente, que o segurado esteja em condições de
trabalhar. E há ainda outros fatores que interferem no problema,
relacionados às profundas desigualdades sociais..

| saúde

A dor de

milhões
O poeta Fernando Pessoa dizia:
“O poeta é um fingidor/finge
tão completamente/que chega a
fingir que é dor/a dor que deveras
sente”. Mas a dor que o povo
brasileiro sente está longe de ser
fingimento. Tampouco é a dor de
cotovelo imortalizada por Maysa e

Dolores Duran em várias canções
de sucesso. Segundo a pesquisa
realizada pela Caravana Aliviador,
após nove meses de viagem por
20 cidades brasileiras, a dor é um
mal crônico que atinge cerca de 50
milhões de pessoas em todo o país.
A Revista de Seguridade Social

ouviu o coordenador científico da
Caravana, João Augusto Figueiró,
médico do Centro Multidisciplinar
da Dor do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
(HCFMUSP), que diz não ter
dúvidas de que a dor é uma das
Revista de Seguridade Social - julho/setembro - 2007 | 7
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principais razões de afastamento
temporário ou definitivo do trabalho
no Brasil. Pode estar aí a resposta
para a reclamação do governo, de
que tem se verificado um aumento
significativo dos pedidos de auxíliodoença nos últimos anos. A culpa
não é de quem sente a dor, mas de
quem (não) trata dela, segundo fica
claro com a pesquisa. Ou, em outras
palavras: a responsabilidade não
é de quem pede o auxílio-doença,
mas de quem não toma providências
para debelar um mal que aflige a
população de trabalhadores.
A pesquisa abrangeu boa
parte do Brasil, de setembro de
2006 a maio de 2007, segundo os
divulgadores dos resultados do
trabalho da caravana. De forma
presencial ou por intermédio
da mídia, foram oferecidos
cursos e palestras gratuitas sobre
tratamentos para aliviar todo tipo
de dor. O trabalho vai mais além:
uma carta será encaminhada nos
próximos meses ao Ministério da
Saúde apresentando um balanço da
situação detectada pela Caravana
Aliviador e propondo soluções
para esse grave quadro que atinge
o Brasil inteiro.
A dor consiste num grave
problema de saúde pública, com
prejuízos de dezenas de milhões
de reais anuais para qualquer
instância da saúde dos governos
federal, estadual e municipal e
custos elevados para pacientes,
especialmente os que se encontram
na fase crônica da dor, e para
quem cuida dos pacientes. Como
não existem estatísticas oficiais
sobre o problema, não dá para
informar o montante exato. Mas
o panorama obtido pela Caravana
Aliviador ao percorrer 20 cidades
brasileiras, a maioria capitais, das
8 | Revista de Seguridade Social - julho/setembro - 2007

regiões Sudeste, Centro-Oeste,
Norte e Nordeste, é lamentável: a
imensa maioria da população não
está atendida e, quando consegue
atendimento, é insuficiente ou
inadequado. A Caravana alcançou
mais de seis mil pessoas em
palestras e cursos e mais de 40
milhões de pessoas através das
mídias impressas e eletrônicas.
Cefaléias,
lombalgias,
dores no aparelho locomotor
e músculo-esquelético – que
levam
a
complicações
de
dispensáveis cirurgias de hérnias
de disco – problemas oro-faciais
e fibromialgias foram as dores
mais constantes observadas na
Caravana. Elas atingem exatamente
as pessoas na idade produtiva, ou
seja, trabalhadores que acabam
tendo que se afastar do serviço
devido ao problema.
O atendimento adequado exige
a atenção e o envolvimento de
uma equipe multidisciplinar. “É
incompreensível e inaceitável
manter a situação do jeito que está.
Se o governo visse o sofrimento de
tantas pessoas, durante tanto tempo
de suas vidas, já teria tomado
providências”, resume a presidente
da Aliviador, Marilda Duarte.
“Caneta ou lápis, papel,
conhecimento e atenção do médico
ou profissional de saúde. É isso o
que precisamos para atender mais
de 90% dos casos de dor crônica.
Só 1% exige alta tecnologia,
equipamentos
sofisticados
e
estudos e práticas mais complexas”,
informa o coordenador científico
da Caravana, o médico João
Augusto Figueiró. Ele faz essa
afirmação baseando-se também
na sua experiência no Centro
Multidisciplinar da Dor do Hospital

das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo (HCFMUSP). A caravana
atraiu mais três mil pessoas às
palestras gratuitas, onde eram
oferecidos esclarecimentos sobre as
causas, conseqüências e tratamento
da dor. Mobilizou mais de 2 mil
médicos e outros profissionais
de saúde nos cursos, igualmente
gratuitos e geralmente realizados
em parceria com as universidades
locais, públicas ou privadas. Mais
de 40 milhões de pessoas foram
impactadas por meio da imprensa,
levando-se em conta as entrevistas
em emissoras de televisão e rádio
e matérias impressas e da internet
de praticamente todos os principais
veículos das cidades visitadas. A
ação foi complementada com a
distribuição de 300 mil cartilhas
com orientações sobre os melhores
caminhos para tratar o sintoma.
A iniciativa, que saiu de
São Paulo em setembro do ano
passado, foi criada porque o ensino
nas faculdades de medicina e a
assistência à dor e os cuidados
paliativos no País estão muito aquém
do que deveriam. Essa situação
leva a dor a ser uma condição
pouco ou mal diagnosticada nos
centros médicos e, por isso, com
tratamento precário e ineficiente.
“O contato com a população
revelou que problemas simples,
como dor nas costas e na cabeça,
não obtêm as indicações adequadas
de tratamento. O sofrimento é
desnecessariamente prolongado.
Pacientes submetem-se a uma
convivência permanente com dores,
reduzindo sua qualidade de vida.
Esse cenário é a triste realidade do
nosso sistema de saúde”, constata
Figueiró.
Estudos

do

Hospital

das

Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo
(HCFMUSP) apontam que cerca de
50 milhões de pessoas sofrem com
a dor crônica no País. Esse número
seria reduzido consideravelmente
nos próximos seis anos, caso os
sistemas públicos e privados de
saúde adotassem as recomendações
da Aliviador – a instituição propôs
ao Ministério da Saúde o Programa
Nacional de Assistência à Dor e
Cuidados Paliativos, apresentado
ao Conselho Nacional de Saúde
pela Associação Médica Brasileira,
aprovado sem ressalvas pelo
governo. Há quase cinco anos o
Ministério determinou que fossem
instalados 174 centros hospitalares
e outros cinco de altíssima
complexidade para o tratamento
da dor, três ambulatórios de
especialidade para cada centro
hospitalar e três unidades básicas
de saúde para cada ambulatório
de especialidade, constituindo
uma rede piramidal com sistemas
de referência e contra-referência
com profissionais de saúde
adequadamente capacitados em
todo o país. Com esse sistema, a
maior parte das síndromes dolorosas
poderia ser precocemente detectada,
corretamente
diagnosticada
e
adequadamente tratada. “Depois
das visitas da Caravana, podemos
afirmar que, passados cinco anos
da assinatura dessa portaria,
nenhum estado brasileiro conta
com o número de centros definidos
pelo próprio Ministério”, afirma
Figueiró. O resultado gera
sofrimento desnecessário, custos
assistenciais e previdenciários
muito acima do razoável. “Uma
completa falta de inteligência
do sistema” complementa. O
Ministério da Saúde por meio da
portaria 3.150, de dezembro de
2006, instituiu a Câmara Técnica

em Controle da Dor e Cuidados
Paliativos, mas nada foi feito até o
momento que beneficie o usuário,
objetivo maior e foco da Aliviador.
Além de ter caráter informativo,
a Caravana também promoveu um
estudo informal das condições de
atendimento do serviço público. O
cenário é bastante desfavorável. A
maior parte das cidades visitadas
é desprovida de serviços de saúde
especializados para o tratamento
da dor. É o caso de Nova Iguaçu,
município localizado no estado do
Rio de Janeiro. “Estamos ainda
muito embrionários em nossa
cidade no que diz respeito ao
tratamento e atenção ao paciente
com a enfermidade”, explica o
médico Alexandre Cury, chefe
do serviço de anestesiologia do
Hospital Geral de Nova Iguaçu.
“A passagem da Caravana, em um
município da Baixada Fluminense,
foi mais do que justificável para
chamar a atenção dos gestores
em saúde da região, bem como
do Estado, para a importância do
tratamento a pacientes que sofrem
com uma das mais terríveis mazelas
da humanidade, que é a dor”, afirma
o especialista.
Manaus (AM) é outro exemplo
dessa
carência.
Apesar
da
existência do Serviço de Terapia
da Dor e Cuidados Paliativos da
Fundação Centro de Controle de
Oncologia do Amazonas (Cecon),
os médicos da Caravana ouviram
queixas de mulheres com quadros
fibromiálgicos (dor crônica que
afeta vários locais do corpo) e de
dores intensas de pós-operatórios.
Soma-se a isso a falta de preparo
e de atendimento eficaz por
parte dos médicos da cidade aos
portadores do sintoma. Mas a
caravana conseguiu resultados

positivos. No Espírito Santo, para
atender as mais de 500 mil pessoas
que sofrem com dor crônica e não
possuem tratamento, um grupo de
médicos e profissionais de saúde
uniu-se para consolidar a criação
de uma sociedade de estudos da dor
local. Endossaram essa iniciativa,
Lígia Maria Rigão Mallaco,
pediatra, angiologista, perita e
coordenadora médica de dores
crônica e oncológica e cuidados
paliativos da Universidade Federal
do Espírito Santo (Ufes), além dos
ginecologistas Eloísio Ferreira de
Araújo e Hélcio Pratti Poltronieri,
segundo os divulgadores da
Aliviador.
São Luis (MA) revelou-se como
uma das poucas cidades do país
com serviço de saúde especializado
no tratamento da dor, que funciona
desde 2003. Trata-se da Liga
Acadêmica da Dor do Hospital
Universitário da Universidade
Federal do Maranhão (HUUFMA).
Criada com o objetivo de estabelecer
estratégias para o tratamento da
dor de pacientes do hospital, a
Liga incumbe-se de mostrar a
importância desse estudo científico
no Maranhão, além de fomentar a
pesquisa entre os universitários.
“Apesar do descaso que as
autoridades da saúde, no ensino ou
na área assistencial, dão ao tema,
percebemos que há profissionais
comprometidos com a questão.
Mesmo que sejam poucos ainda,
eles estão crescendo e contribuindo
com ações e geram resultados
significativos para a saúde em suas
regiões. Eles terão todo o nosso
apoio e esperamos que o governo
e os sistemas privados de ensino
e assistência façam o mesmo”,
completa a presidente da Aliviador,
Marilda Duarte.
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Dói também
no bolso

A dor é uma das principais razões de afastamento do trabalho, o que contribui para
aumentar os custos assistenciais e previdenciários. A afirmação é do coordenador científico da
Caravana Aliviador, João Augusto Figueiró, em entrevista exclusiva à Revista de Seguridade
Social.
Figueiró é médico do Centro Multidisciplinar da Dor do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), e disse não ter dúvidas de que
o aumento de pedidos do auxílio-doença é resultado do problema que atinge a população
trabalhadora. Ou seja: o procedimento correto por parte do governo não é dificultar a
obtenção do benefício, mas sim atacar os problemas que geram esses pedidos.
O médico e pesquisador disse que há soluções bem acessíveis, mas que não estão sendo
tomadas pelo governo. Segundo ele, “há negligência e insensibilidade com a dor alheia
e mesmo com os recursos financeiros que têm sido desperdiçados em praticamente todo o
país”.
Leia a seguir a entrevista exclusiva concedida à Revista de Seguridade Social:
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O governo tem dito que
houve um aumento significativo
dos pedidos de auxílio-doença
e resolveu inclusive alterar os
cálculos para concessão, bem
como as exigências. A seu ver, essa
questão da dor tem contribuído
para o aumento desses pedidos de
licença, levando-se em conta que
a caravana detectou que a maior
parte das pessoas acometidas está
em idade produtiva?
Sem dúvida nenhuma. A dor
é uma das principais razões
de
afastamento
temporário
ou definitivo do trabalho. Sua
prevalência vem aumentando em
todos os continentes e os custos
assistenciais e previdenciários
também. A lombalgia é a causa
ou uma das principais causas de
afastamento do trabalho de pessoas
com menos de 45 anos. Se o governo
não adotar medidas adequadas neste
sentido, a Seguridade Social tornarse-á ainda mais insustentável.
A caravana anunciou que
seria direcionada uma carta, até
setembro, ao Ministério da Saúde
sobre os resultados da pesquisa.
Essa carta já foi enviada?
Ainda não. Estamos preparando
um novo encontro com o ministro
da Saúde no sentido de sensibilizálo e alertá-lo para esta situação.
Levamos a ele uma proposta objetiva
de como este problema poderia ser
equacionado, oferecemo-nos para
executar o treinamento de toda
a rede de assistência em âmbito
nacional, processo de capacitação
dos profissionais de saúde e
colaboração na implantação dos
centros de assistência previstos
pelo próprio governo federal.
No governo Lula estivemos
com o secretário Executivo do
ministro da Saúde, com o próprio

ministro, com os diretores da
Secretaria Nacional de Assistência
à Saúde e do atendimento a alta
complexidade. Fizemos inúmeras
matérias jornalísticas alertando os
governantes e políticos, mas os
resultados foram absolutamente
insuficientes e modestos. Há
negligência e insensibilidade com
a dor alheia e mesmo com os
recursos financeiros que têm sido
desperdiçados em praticamente
todo o país.

A dor que afeta
grande parcela da
população brasileira
significa mais
despesa para a
assistência social e a
Previdência
Qual será basicamente o
conteúdo da carta?
A carta chamará atenção para
a situação atual e oferecerá –
como fizemos anteriormente –
colaboração no equacionamento
desse problema.
O que será reivindicado?
Será reivindicada a implantação
do
Programa
Nacional
de
Assistência à Dor e Cuidados
Paliativos do Ministério da Saúde
em todo o território nacional,
de acordo com as diretrizes
estabelecidas
pelo
próprio
Ministério da Saúde desde 2002 e
que foram propostas pela diretoria
de nossa entidade – a Aliviador –

em 1995, 1996 e 2001, ao Conselho
Nacional de Saúde, à Secretaria
Nacional de Assistência à Saúde e
ao Ministério da Saúde.
Também é dito na pesquisa
que cerca de 50 milhões de
pessoas sofrem de dor crônica.
Isso representa quase um terço da
população. Há algum parâmetro
com outros países, diante de
número tão assustador?
Sim, estes dados são encontrados
também em outros países. As
estatísticas mundiais mostram mais
paralelismo do que divergências.
A dor é um problema de saúde
pública em todo o mundo, um dos
maiores flagelos da humanidade
desde sua aurora. Entretanto, em
alguns países o equacionamento
tem sido mais inteligente e mais
econômico.
Quais os principais fatores
que levam a tal número de pessoas
acometidas pelo mal?
Naturalmente a dor acompanha
os
traumas
(acidentais
e
cirúrgicos), ou a maioria das
doenças e condições que alteram
negativamente a nossa saúde. Mais
de 90% da população apresenta
pelo menos um episódio de dor
aguda em um período de 12 meses.
Setenta e cinco a oitenta por cento
das visitas ao sistema de saúde são
feitos em decorrência de condições
dolorosas agudas ou crônicas
– 50% agudas e 50% crônicas.
Entre 30 a 60% da população
geral apresenta quadros de dores
crônicas. Isto se deve a vários
fatores, entre os quais citamos
as alterações do estilo de vida do
homem moderno, que se tornou
mais sedentário, mais estressado,
assumindo
posturas
físicas
ergonomicamente
inadequadas
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(como, por exemplo: muitas horas
sentado, muitas horas trabalhando
em
posturas
inadequadas);
aumento da sobrevida geral com
aumento das doenças crônicas e
crônico-degenerativas,
aumento
da incidência de velhas doenças
como o câncer e surgimento de
novas enfermidades como a AIDS,
migração urbana com mais de 80%
das pessoas no Brasil residindo
em cidades ruidosas, tensas e
aceleradas, com aumento, por
exemplo, das dores musculares.
Há também menor tolerância
do homem atual em relação aos
desconfortos, implicando maior
demanda por alívio.
Quais as providências que
precisam
ser
imediatamente
tomadas
para
resolver
o
problema?
De
imediato
dever-se-ia
implantar o Programa Nacional
de Assistência à Dor e Cuidados
Paliativos do Ministério da Saúde.
Para isso é necessário haver o
treinamento e a capacitação dos
profissionais de saúde que estão
envolvidos com a assistência
domiciliar,
assistência
pelo
Programa de Saúde da Família,
assistência ambulatorial básica,
assistência
ambulatorial
em
ambulatórios de especialidades
e nos hospitais. Tudo isso já foi
sobejamente discutido e aprovado
no próprio Ministério da Saúde ao
tempo em que eu fazia parte do
Grupo Técnico Assessor para este
projeto (2002 – 2006). Entretanto,
quase nada foi praticado até o
momento, levando ao sofrimento
desnecessário e extremamente
custoso de milhões de pessoas.
E a médio e longo prazo, quais
seriam as providências?
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Manter este projeto bem
como a contínua educação dos
profissionais de saúde em todo o
território nacional, o que temos
– a Aliviador – plena condição
de executar a qualquer momento,
bastando para isso simplesmente o
de acordo do ministro da Saúde.
A caravana Aliviador teve a
participação (ou é coordenada)
pelo Centro Multidisciplinar da
Dor, do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo?
A Aliviador foi uma entidade
surgida no seio desse grupo, do
mesmo modo que o Programa
Nacional de Educação em Dor e
Cuidados Paliativos da Associação
Médica Brasileira, do qual tenho
a honra de ser coordenador desde
1996, e também a proposta para o
Programa Nacional de Assistência
do Ministério da Saúde. O Centro
Multidisciplinar de Dor do Hospital
das Clínicas é um exemplo prático
e concreto de que, com boa vontade
e persistente empenho, é possível
oferecer uma assistência digna,
adequada e barata para as pessoas
que sofrem de dor. Esse grupo
endossou e orientou as iniciativas
que foram oferecidas através da
Caravana Aliviador em 20062007. Uma das motivações dessa
Caravana foi oferecer este modelo
de ensino, pesquisa e assistência que
a Universidade de São Paulo adota
a outras universidades, secretarias
municipais e estaduais de saúde,
hospitais públicos e privados e
a profissionais de saúde em 20
das maiores cidades brasileiras.
Esperamos que esse movimento
resulte em mudanças concretas na
assistência aos pacientes com dor
e a portadores de condições fora de
recursos curativos.

Saúde diz que
quer ampliar
atendimento
Em contato com o Ministério
da Saúde, a Revista de Seguridade
Social procurou respostas para as
colocações feitas pelos organizadores
da caravana e obteve a informação
de que a portaria GM nº19, de 31
de janeiro de 2002, foi revogada em
2006 pela portaria GM/MS 3150,
publicada no dia 12 de dezembro.
A nova portaria – diz o
Ministério da Saúde – criou um
Grupo Técnico para trabalhar na

ampliação do tratamento dessas
doenças, “indo além do tratamento
da dor especificamente, mas
possibilitando um atendimento
integral, que vai desde a atenção
básica até a atenção especializada”.
O Grupo técnico está revisando todo
o processo e buscando ampliar o
atendimento e não trabalhar como
um programa, mas sim uma Política
de Atendimento a esses pacientes,
informa a Assessoria de Imprensa
do Ministério.

O GT – prossegue – é formado
por representantes da Secretaria
de Atenção à Saúde do MS,
da Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde
(Sgtes), Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conass),
Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems),
Sociedade Brasileira de Estudo
da Dor, Sociedade Brasileira de
Anestesistas e Sociedade Brasileira
de Neurocirurgias.
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Mundo
virtual
perpetua desigualdades reais
Gustavo Sousa Jr
Repórter
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Os treze programas de inclusão
digital criados e mantidos pelo Governo
Federal, com o objetivo de disseminar
novas tecnologias como a Internet,
têm sido “insuficientes” para reduzir
as desigualdades sociais e superar
as diferenças em relação aos países
desenvolvidos. Essa posição foi apontada
pelo estudo “Mapa das Desigualdades
Digitais no Brasil”, elaborado pela
organização intergovernamental Rede
de Informação Tecnológica LatinoAmericana (Ritla) e divulgado no início
de agosto.
O trabalho, que tem como base
dados recentes do IBGE, oferece quadro
abrangente da situação da exclusão digital
no Brasil e apresenta considerações e
recomendações sobre essa situação.
Entre as análises feitas pelo seu autor,
o sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz,
está a de que, com o ritmo atual, o País
demorará “algumas décadas para chegar
aos níveis de desenvolvimento que os
países avançados apresentam hoje”.
O pesquisador aponta que o hiato no
desenvolvimento tecnológico nada mais
é “que uma nova forma de manifestação
das tradicionais diferenças e divisões
existentes em nossas sociedades e no
Mundo, novas formas de exclusão que
reproduzem e reforçam as diferenças
pré-existentes”.
Se a distância que separa o Brasil dos
países avançados é grande – a Suíça, onde
76,2% da população acessa a Internet, tem
índice 4,4 vezes maior que o do Brasil –
as diferenças internas são bem maiores.
O índice de acesso em Alagoas (7,6%) é
5,4 vezes menor que o do Distrito Federal
(41,2%). Mas a distância que separa o
grupo de menor renda (0,5% de acesso)
do grupo de maior renda (77% de acesso)
é maior ainda: 154 vezes. Enquanto só
5,7% da população mais pobre do Brasil
utilizaram a Internet nos três meses
anteriores à pesquisa do IBGE, no grupo

que concentra os 10% de maior renda,
essa proporção foi de 58,7%. Ou seja,
os mais ricos acessam a rede mundial
de computadores 10,28 vezes mais que
aqueles com menor renda.
Um aspecto se mostra ainda mais
grave. Espaços que deveriam promover
a democratização do acesso, como
os computadores nas escolas para os
alunos, e centros gratuitos de acesso para
a população, beneficiam até agora, em
maior medida, os grupos privilegiados.
Se nos grupos de menor renda o acesso
via centros gratuitos é de 0,6%, na
faixa de renda mais elevada esse índice
ultrapassa 4%. Entre os estudantes do
ensino fundamental, só 2,5% dos mais
pobres usaram computador na escola.
Esse índice sobe para 37,3% no grupo de
alunos de maior nível de renda.
Educação
Segundo o Censo Educacional
do Ministério da Educação de 2006,
o Brasil tinha um total de 659 mil
computadores nos estabelecimentos de
ensino. Em termos quantitativos, parece
ser suficiente, mas, no mesmo Censo,
o próprio Ministério registra um total
de 56,5 milhões de alunos nas diversas
modalidades de ensino. Esses dados
permitem estabelecer um índice de
1,17 computador para cada cem alunos.
Bem distante da realidade dos países
avançados. Na Europa, por exemplo, a
média para esse mesmo ano era de 11,4
computadores para cada cem alunos.
E isso contando ainda que no Brasil
são computadores sem especificação
de destinação, ou seja, não há meios,
nesse momento, de calcular a taxa
de computadores disponíveis para os
alunos, diferenciada dos computadores
administrativos, para professores e outras
áreas da escola.
No primeiro semestre deste ano, o
governo federal anunciou medidas para
começar a mudar esse quadro, com

ações que incluem a informatização das
escolas públicas espalhadas por todo o
Brasil. O investimento prometido é de
400 milhões de dólares até 2010, recurso
que sairá do orçamento do Ministério
da Educação como parte do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE).
“É uma determinação do presidente
que todas as escolas públicas brasileiras
tenham laboratórios de informática nos
próximos quatro anos. Estamos falando
de 142 mil escolas no País”, ressaltou o
secretário da Educação a Distância do
Ministério da Educação, Carlos Eduardo
Bielschowsky.
Dados da Ritla apontam que 36.816
escolas já têm laboratórios de informática,
mas só 29.890 possuem acesso à Internet.
E estão concentradas, principalmente,
em áreas urbanas e de renda mais alta.
Isso significa dizer que, dos 54 milhões
de alunos matriculados nas escolas
públicas brasileiras, apenas 2,5 milhões
têm acesso à Internet no local de ensino.
Isso representa menos de 5% do número
de estudantes da rede pública.
De acordo com Bielschowsky,
até 2008, mais de 50% dos alunos
das escolas públicas terão acesso à
Internet pela conexão banda larga. Até
2010, o objetivo é beneficiar 95% dos
estudantes.
A primeira meta é garantir que todas
as escolas públicas brasileiras tenham
um laboratório com dez computadores.
O governo adquiriu, em 2006, 75 mil
máquinas que estão sendo instaladas
nas escolas urbanas com mais de 200
alunos e nas rurais com mais de 50. Em
princípio, serão beneficiados estudantes
de 1ª a 4ª séries.
“Não adianta ter máquina sem
acesso ao conteúdo”, reconhece o
secretário. “Porém, as máquinas já
sairão das fábricas com material didático
embutido”, afirma.
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A pesquisa da Ritla aponta, ainda,
que metade dos alunos de maior renda,
que também têm mais acesso às novas
tecnologias em casa, utiliza a Internet
nas escolas primárias 170% a mais que
os alunos de famílias com menor poder
aquisitivo. A exclusão digital entre
ricos e pobres, que o estudo indica, se
agrava entre as regiões mais ricas, como
Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro,
e em estados como Alagoas, Piauí,
Sergipe e Pará.
“Isso acontece pela ausência de
uma política pública de Estado, que
estabeleça as metas, os investimentos
necessários e os papéis institucionais
visando a diminuir as desigualdades
existentes”, aponta o sociólogo Julio
Jacobo. “Em diversos países que tiveram
nos últimos anos significativos avanços
nessa área, como o Chile, essa política
surgiu de um enorme acordo nacional
público/privado, que atuou a modo
carta de navegação rumo à sociedade da
informação e do conhecimento para as
próximas décadas.”
Docentes
No que diz respeito aos professores,
os dados presentes no estudo mostram
que 45,9% não usavam a Internet
em 2005. Sobre eles, o presidente da
Associação Brasileira de Educação
a Distância, Frederick Ritto, afirma
também que muitos têm resistência à
utilização de recursos tecnológicos.
“As faculdades de educação não
ensinam isso, ensinam apenas a teoria.”

maior passa a ser a inclusão dos
professores. Eles geralmente não têm
auto-estima e julgam que os alunos,
por pertencerem a outra geração, terão
maior facilidade na inclusão digital. Só
um processo de convencimento com a
utilização de metodologia da mediação
da informação possibilita a capacitação
desses professores”, analisa o diretor do
Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia, Emir Suaiden.
Outra pesquisa conduzida por
Waiselfisz, intitulada “Lápis, Borracha
e Teclado – Tecnologia da Informação
na Educação – Brasil e América Latina”
– também financiada pela RITLA, em
parceria com o Ministério da Educação
– aponta que as escolas com melhores
chances de receber laboratórios de
informática são aquelas onde os
professores têm condições de atuar como
multiplicadores do uso do computador e
da Internet.
O problema não está restrito somente
à questão da formação, mas o aspecto
financeiro também é apontado com de
grande importância. O percentual de
professores que usam Internet cresce
significativamente à medida que
aumenta a renda familiar. Segundo
Waiselfisz, em um grupo de professores
de menor renda familiar observado em
seu estudo, só 10,3% dos professores
acessou a rede. No grupo de maiores
ingressos, 78,3% dos profissionais do
ensino usam a Internet regularmente.

Nos países da União Européia,
82,1% dos professores avaliaram, em
2006, seu conhecimento de informática
como bom ou muito bom.

Se 48,3% dos professores têm
computador em sua casa, só 37,8% têm
conexão domiciliar à Internet. Ambas
as situações se encontram também
fortemente determinadas pela posição
econômica do professor.

“A inclusão digital nas escolas
públicas deve ter um caráter prioritário
para possibilitar mudança na qualidade
do ensino. No entanto, a dificuldade

O Plano de Desenvolvimento da
Educação do Ministério da Educação,
em nenhuma das 40 ações previstas,
explicita o investimento na capacitação
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tecnológica dos docentes. Resta, portanto,
esperar que as políticas públicas não
apresentem simplesmente as soluções,
sem resolverem verdadeiramente os
problemas.
Serviço
Consulte as pesquisas completas no
site www.ritla.net.

Conheça os programas de inclusão
do governo
Casa Brasil
Implantação
de
espaços
multifuncionais de conhecimento e
cidadania em comunidades de baixa
renda, por meio de parcerias com
instituições locais. Cada unidade de
Casa Brasil abrigará um telecentro e
pelo menos mais dois outros módulos,
que podem ser uma biblioteca popular,
um auditório, um estúdio multimídia,
uma oficina de produção de rádio,
um laboratório de popularização da
ciência ou uma oficina de manutenção
de equipamentos de informática.
Atualmente são 44 unidades em
funcionamento, atendendo em média 50
mil pessoas.
Centros Vocacionais Tecnológicos
Os
Centros
Vocacionais
Tecnológicos (CVTs) são unidades
de ensino e de profissionalização,
voltados para a difusão do acesso ao
conhecimento científico e tecnológico,
conhecimentos práticos na área de
serviços técnicos, além da transferência
de conhecimentos tecnológicos na
área de processo produtivo. Os CVTs
estão direcionados para a capacitação
tecnológica da população, como
unidade de formação profissional
básica, de experimentação científica, de
investigação da realidade e prestação
de serviços especializados, levando-se
em conta a vocação da região onde se
insere. São 153 CVTs instalados em
todo o Brasil.

Computador para Todos
Voltado para a classe C, permite
à indústria e ao varejo a oferta de
computador e acesso à Internet a
preços subsidiados, e com linha de
financiamento específica, além da
isenção de impostos PIS/COFINS.
Governo Eletrônico Serviço de
Atendimento ao Cidadão – Gesac
O Gesac garante conexão via satélite
à Internet a escolas, telecentros, ONGs,
comunidades distantes e bases militares
fronteiriças, além de oferecer serviços
como conta de e-mail, hospedagem
de páginas e capacitação de agentes
multiplicadores
locais,
contando
hoje com 3.300 pontos de presença.
É parceiro de diversos programas de
inclusão digital do Governo.
Telecentros da Pesca – Maré
Implantação
de
telecentros
em comunidades de pescadores,
fornecendo equipamentos, conexão
via Gesac, formação e manutenção de
agentes locais para monitoria e uso
de software livre. Há cinco unidades
em funcionamento e outras 15 em
implantação.
Cultura Digital
O Programa Cultura Viva tem como
objetivo apoiar iniciativas culturais
locais/populares, chamados de Pontos
de Cultura. Por meio da ação Cultura
Digital, permite a implantação de
equipamentos e formação de agentes
locais para produção e intercâmbio de
vídeo, áudio, fotografia e multimídia
digital com uso de software livre, e
conexão via satélite à Internet pelo
programa GESAC. Até junho de
2006, 485 Pontos de Cultura foram
conveniados pelo Programa, e mais 80
foram selecionados por meio de editais
e aguardam convênio.
Programa Estação Digital
Sempre com o apoio de um

parceiro local, a iniciativa busca
aproximar o computador da vida
de estudantes, donas-de-casa e
trabalhadores, economizando tempo e
dinheiro, criando novas perspectivas
e melhorando a qualidade de vida
da população. Desde 2004 foram
instaladas 166 unidades pelo Brasil.
Cerca de 90% está localizada nos
Estados do Nordeste e do Centro-Oeste,
com a capacidade de atender de 500 a
1.000 pessoas por mês, e integradas a
arranjos produtivos locais.
Programa Nacional de Informática
na Educação – ProInfo
Apoio à introdução das tecnologias
de informação e comunicação nas escolas
públicas de ensino médio e fundamental
em parceria com os governos estaduais
e municipais. O programa funciona de
forma descentralizada. Sua coordenação
é de responsabilidade da administração
federal e a operacionalização conduzida
pelos Estados e municípios.
Projeto Computadores para Inclusão
O Projeto envolve a administração
federal e seus parceiros num esforço
conjunto para a oferta de equipamentos
de informática recondicionados, em
plenas condições operacionais, para
apoiar a disseminação de telecentros
comunitários e a informatização das
escolas públicas e bibliotecas.
Com este esforço, está sendo
criada uma rede nacional de
reaproveitamento de equipamentos
usados, recondicionados por jovens em
formação profissionalizante, em oficinas
que deverão proliferar em diversas
partes do País.
Quiosque do Cidadão
Projeto
de
inclusão
digital
iniciado na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal
e Entorno, no início de 2003, onde
foram doados, pela Receita Federal
do Brasil, 148 computadores para

atender o projeto. Esses equipamentos
foram destinados a equipar bibliotecas
públicas municipais dessa região,
com computadores proporcionando a
redução das desigualdades sociais por
meio da inclusão digital. O projeto
Quiosque do Cidadão já atende
diversos municípios de Goiás, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato
Grosso.
Serpro Cidadão
O Programa de inclusão Digital do
Serpro abrange ações diversificadas
e se transforma em referência para
outras instituições nacionais. Como
maior provedor de soluções de TIC
para a administração pública federal,
a Empresa vem investindo em
iniciativas voltadas à inclusão digital
das comunidades de baixa renda das
diversas regiões do País.
Telecentros Banco do Brasil
O Programa de Inclusão Digital do
Banco do Brasil é uma ação que se alinha
com a política de responsabilidade
socioambiental da empresa e começou
com o processo de modernização
de seu parque tecnológico, com a
doação dos equipamentos susbtituídos
para comunidades carentes, visando
a
implantação
de
Telecentros
Comunitários.
O Programa não se restringe à
doação dos micros, pois o Banco
também cuida do treinamento dos
monitores e da articulação de parceiras,
fomentando o desenvolvimento local.
Telecentros de Informação e
Negócios
Apoio à implantação de telecentros
e salas de informática em associações
empresariais, prefeituras, entidades
sem fins lucrativos e instituições do
terceiro setor, entre outras. Articula
doação de equipamentos e apóia
sua implantação junto aos projetos
cadastrados.
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Refor
Luiz Marinho
Ministro da Previdência Social
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ormar
para prevenir
O Regime Geral de Previdência Social está
equilibrado e uma nova reforma da Previdência terá
como objetivo apenas antecipar-se aos problemas que
estão previstos para daqui a 30 ou 40 anos. A afirmação
é do ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, em
entrevista exclusiva à Revista de Seguridade Social, ao
garantir que os trabalhadores que já estão no sistema
não serão afetados por qualquer medida.
Paulista de Cosmorama, Luiz Marinho, que, antes
de assumir o Ministério da Previdência Social, foi
ministro do Trabalho, é bacharel em Direito e engajouse na luta sindical desde que assumiu o primeiro e
único emprego com carteira assinada, em julho de
1978, quando foi contratado para trabalhar na seção
de pintura da Volkswagen de São Bernardo do Campo
(SP). Em 1984, quando já era membro da CIPA, foi
eleito tesoureiro do Sindicato dos Metalúrgicos do

ABC paulista. Daí em diante, sua trajetória sempre
esteve ligada ao movimento sindical, sendo eleito como
presidente do mesmo Sindicato em 1996, e reeleito por
duas vezes. Em 2003, foi eleito presidente da CUT
– Central Única dos Trabalhadores. Com a eleição
de Lula para a Presidência da República, assumiu
o Ministério do Trabalho e depois o Ministério da
Previdência Social, por ocasião da recente reforma
ministerial.
Nesta entrevista, Luiz Marinho traça uma panorâmica
dos objetivos do Fórum Nacional de Previdência
Social, do qual a ANFIP participa, assessorando os
trabalhadores e defendendo os direitos do aposentados
e dos pensionistas. Luiz Marinho diz que o Fórum
tratará apenas da reforma do Regime Geral, uma vez
que o Regime dos servidores públicos será discutido
no âmbito do Ministério do Planejamento.
Leia, a seguir, a íntegra da entrevista.
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O governo Lula, como sempre
tem feito os governos anteriores
em relação a todas as reformas da
Previdência Social, anuncia que
as eventuais mudanças atingirão
apenas os próximos contribuintes.
No entanto, sempre acabam
ocorrendo mudanças que atingem os
que, segundo alegam os governos,
apenas alcançaram a “expectativa
de direito”. Com isso, estabelecese uma mudança unilateral
em regras que estão em pleno
vigor. Qual será, efetivamente, o
procedimento do governo atual?
Os atuais contribuintes podem ficar
seguros de que não serão atingidos
pelas reformas?
Desde o início do ano, quando
o presidente Lula instaurou o
Fórum Nacional de Previdência
Social, governo e sociedade estão
trocando idéias sobre como garantir
a sustentabilidade da Previdência
Social daqui a 30, 40 anos.
Desde que assumi o Ministério
da Previdência, e antes de mim,
o ministro Nélson Machado, o
governo tem dito que a reforma é
para futuras gerações. Isso tem que
ser feito para que não deixemos
para os trabalhadores do futuro,
ao invés de direitos garantidos,
apenas a conta de uma Previdência
Social desequilibrada.
Hoje o sistema está praticamente
equilibrado, há uma pequena
distorção que será corrigida
com a recuperação da economia
nos próximos anos, medidas de
gestão e combate a fraudes. Mas a
transição demográfica, a mudança
do perfil da população, com um
maior número de pessoas idosas do
que jovens, está obrigando países
de todo o mundo a reformularem
seus sistemas previdenciários.
O Brasil tem a chance
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de fazer isso antes que o problema
esteja instalado e, diferentemente
de outros países, de maneira
absolutamente democrática, com
a participação de diversos atores
sociais que representam todas as
partes envolvidas no processo.
Estamos discutindo mudanças de
regras de forma inédita, por meio
do diálogo social. Representantes
do governo, dos trabalhadores e
dos empregadores discutem qual o
modelo de Previdência queremos
para nossos filhos e netos. Garantir
uma
Previdência
equilibrada
para o futuro é uma tarefa nossa.
Se
nos
esquivarmos
dessa
responsabilidade, deixaremos a
conta para as futuras gerações.
No âmbito do Fórum da
Previdência, os segmentos do
serviço público não têm direito
a deliberação. Isso significa que
eventuais mudanças serão feitas à
revelia dos servidores. Isso não tira
a legitimidade dessas mudanças?
O
Fórum
Nacional
de
Previdência Social discute o Regime
Geral de Previdência Social, para
o qual os servidores públicos não
contribuem. A discussão sobre a
previdência do servidor público
está sendo feita no âmbito do
Ministério do Planejamento.
A discussão sobre a reforma
da Previdência está dividida,
nitidamente, em dois grupos:
os chamados “financistas”, que
sustentam a existência de um
suposto “déficit” no sistema, e os
que – como a ANFIP – deixam
evidente que esse déficit não existe,
e que, portanto, a Previdência
precisa apenas de uma boa gestão
e sobretudo garantir o ingresso de
pessoas que hoje não contribuem.
Qual é o caminho a ser adotado

pelo governo, uma vez que o
próprio presidente da República já
disse, publicamente, que o déficit
de fato não é da Previdência, e sim
do Tesouro? Haverá, mais uma
vez, corte de benefícios?
A nova contabilidade da
Previdência Social, proposta pelo
governo e aprovada no FNPS,
deixa claro que há um pequeno
déficit da área urbana, mas que
será corrigido rapidamente. Um
estudo apresentado por nós no
Fórum Nacional de Previdência
Social aponta claramente que o
crescimento da economia, em
função do PAC, irá reduzir a
necessidade de financiamento da
Previdência nos próximos anos. O
problema é que, no longo prazo,
daqui a 20 ou 30 anos, a curva se
inverte, pois a maior inclusão de
trabalhadores representa também
aumento no volume de benefícios.
Por esse motivo, é preciso pensar
nas condições do mercado de
trabalho no futuro para podermos
projetar uma Previdência que
atenda aos anseios dos cidadãos.
Nossa intenção sempre foi a de
tornar transparente o orçamento
da Previdência Social. Com a
nova contabilidade fica claro
quais são as isenções fiscais que
recaem sobre a arrecadação do
INSS. Nós temos uma situação
em que, na praça, está construído
um conceito de que há um déficit
gigantesco da Previdência. Com
o grande debate que fizemos,
tiramos um novo conceito da
contabilidade previdenciária e
deixamos claro o que faz parte
das receitas e despesas do Regime
Geral de Previdência Social e o
que eventualmente está nas costas
da Previdência hoje e não deveria
estar.

Não faz absolutamente nenhum
sentido estar nessa contabilidade as
contas gigantescas da filantropia,
isenções fiscais e isenções
previdenciárias que, ao tempo,
foram sendo concedidas para vários
segmentos da economia brasileira.
Não podemos cobrar essa conta
dos trabalhadores que contribuem
mensalmente para sustentar o
regime previdenciário. Então, as
isenções para hospitais devem cair
no orçamento destinado à Saúde;
as isenções a escolas, no orçamento
da Educação, e assim por diante.
Já o trabalhador rural não pode
ficar com a conta dos subsídios que
a sociedade brasileira decidiu dar
a determinados setores. Feita esta
separação, o déficit da Previdência
cai para R$ 4 bilhões no ano
passado.
O brasileiro, entra governo e sai
governo, continua mal informado
sobre a Previdência Social. Sabe,
por exemplo, que é obrigado a
pagar Imposto de Renda, mas
não sabe que a contribuição do
trabalhador para com o INSS
também é obrigatória. E o próprio
governo nunca fez uma campanha
institucional
para
esclarecer
tudo o que se diz de errado sobre
a Previdência Social. Não há
nenhum plano do governo com o
objetivo de colocar um fim a todos
os equívocos que vêm desgastando
a imagem da Previdência?
Em um regime democrático,
como o nosso, a informação é
direito de toda a população. Nós
procuramos dar ampla divulgação
a todos os nossos atos, de forma
a garantir que a população esteja
ciente de seus direitos e deveres.
Afinal, não basta saber que é
possível acessar este ou aquele

benefício; é preciso, também,
saber que para exercer esse direito
é preciso cumprir alguns deveres,
como contribuir para o INSS, por
exemplo.
Em
setembro
lançamos
uma campanha para esclarecer
a população sobre o auxíliodoença, benefício responsável
por 60% dos requerimentos ao
INSS. A campanha faz parte de
um conjunto de medidas para
melhorar os serviços prestados nas
Agências da Previdência Social
(APS) e atender aos segurados
com rapidez e eficiência. Com a
campanha esperamos esclarecer
corretamente os segurados e,
além de assegurar que todos serão
atendidos com dignidade, garantir
o benefício a quem tiver direito.
Além disso, estamos produzindo
milhares de cartazes e folhetos
sobre os diversos serviços que a
Previdência presta aos segurados e
contribuintes do INSS.
A Revista de Seguridade Social
está divulgando, na presente
edição, um estudo segundo o
qual cerca de 50 milhões de
trabalhadores no Brasil sofrem hoje
de dor crônica. Um dos médicos
que atuaram na pesquisa diz, em
entrevista exclusiva à revista, que
sem dúvida esse é um dos maiores
motivos para pedidos de auxílio
doença por parte dos trabalhadores.
O governo também alega que é
preciso mudar as regras de acesso
a esse benefício, mas isso não seria
combater as conseqüências, e não
as causas? Não seria necessário,
antes de tornar as regras mais
rígidas, identificar as reais causas
do aumento desses pedidos?
Não conheço a pesquisa, mas
o número parece exagerado. Em

agosto, o INSS pagou 1,5 milhão
de auxílios-doença e nós achamos
que esse número é alto. Isso
não significa que o governo não
esteja preocupado com a saúde do
trabalhador. Em abril instituímos o
nexo técnico epidemiológico, que
permite aos peritos médicos do
INSS concluírem que a enfermidade
do trabalhador é decorrente de sua
atividade, ou foi agravada por
ela, o que configura um acidente
de trabalho. Na superfície parece
uma pequena modificação, mas
o auxílio-doença acidentário dá
ao trabalhador estabilidade no
emprego por 12 meses após o
término do benefício e obriga as
empresas a continuarem a fazer
depósitos na conta do FGTS
durante sua vigência. Este aumento
de custos faz com que as empresas
invistam mais em segurança do
trabalho.
Outra modificação importante
entrará em vigor no ano que
vem, é a flexibilização do Seguro
Acidente de Trabalho (SAT).
Hoje as empresas pagam sobre
alíquotas que variam de 1% a
3%. Pela nova metodologia, essas
alíquotas podem ser reduzidas à
metade ou duplicadas, dependendo
da quantidade de acidentes de
trabalho registrados pela empresa.
Ou seja, quem investir mais em
saúde e segurança do trabalhador
pagará menos, ao passo que quem
não investir, pagará mais, deixando
de dividir a conta com toda a
sociedade.
Com a unificação, que fez com
que a fiscalização como um todo
passasse a ficar subordinada ao
Ministério da Fazenda, qual o
trabalho que pode ser feito pelo
MPS para assegurar uma efetiva
política de fortalecimento da
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Previdência Social, de modo a
garantir o incremento da assistência
aos segurados?
Já fizemos diversas ações
nesse sentido. Em primeiro lugar,
fizemos o Censo Previdenciário,
uma obrigação legal que não havia
sido cumprida por nenhum outro
governo anteriormente. O censo
atualizou os dados cadastrais
do INSS e permite mostrar com
segurança o perfil dos beneficiários,
o que facilita o planejamento de
políticas públicas para os idosos
de todo o País, além de permitir
a rápida comunicação entre o
instituto e sua clientela.
O governo fez, ainda, um grande
investimento em atendimento
remoto, possibilitando que, pelo
telefone 135 ou pela internet, o
segurado possa se comunicar com
o INSS, esclarecendo dúvidas ou
agendando seu atendimento, sem
a necessidade de longas filas nas
APS.
Mais recentemente, em agosto,
lançamos o Plano de Ações
Prioritárias do INSS, que tem por
objetivo acabar com o estoque
de 353 mil requerimentos de
benefícios que se encontravam
nas APS há meses sem qualquer
resposta. O que queremos é que,
a partir de 2008, a concessão de
aposentadorias seja feita em, no
máximo, 45 dias, que é o prazo
legal. Hoje, a média nacional é de
68 dias. Em São Paulo, a média de
concessão de aposentadorias é de
125 dias, e no Rio de Janeiro de 88
dias. Estamos iniciando uma nova
fase na qual as aposentadorias
serão concedidas em, no máximo,
45 dias, a não ser nos casos em
que forem necessárias maiores
investigações.
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“A Previdência dos servidores
será discutida no âmbito do
Ministério do Planejamento”

| lançamento

Mais espaço

para a educação

A exemplo da Revista de
Seguridade Social, que tem
disponibilizado, em suas últimas
edições, maior espaço para a
discussão dos problemas da educação
no Brasil, o tema ganha mais destaque
com o lançamento, pelo Instituto
Ayrton Senna, da revista “Educação
em Cena”, cujo primeiro número foi
lançado em julho. A publicação, de
distribuição gratuita, é voltada aos
educadores, especialistas, secretários
de educação municipal e estadual,
jornalistas, diretores de escolas,
coordenadores das secretarias de
educação, prefeitos e governadores.
A revista se propõe a abrir espaço
para o debate do atual cenário

da educação brasileira e para a
discussão das soluções que garantam
uma melhor aprendizagem. O
objetivo é abordar os grandes temas
que estão provocando a ineficiência
do sistema educacional do país e
saídas para reverter essa situação. O
grande diferencial da revista é que
as discussões perpassam o debate
teórico e apontam soluções de
ponta no combate ao que o Instituto
considera a grande exterminadora
do futuro das novas gerações: a má
qualidade do ensino.
A primeira edição tem 54 páginas
e traz como tema central a ineficiência
da alfabetização nas primeiras
séries do Ensino Fundamental, um

dos problemas que anualmente
gera milhares de analfabetos e,
conseqüentemente, um grande
contingente de alunos defasados.
O Instituto convidou renomados
especialistas e profissionais da área
para falar do analfabetismo.
O número 2 da revista, previsto
para novembro deste ano, já tem
tema definido, que será discutido
por experts no assunto: o problema
da defasagem entre a série e a idade
do aluno. Também trará exemplos
de políticas públicas eficientes
que estão revertendo esse quadro
repleto de crianças que passam
anos repetindo a mesma série sem
conseguir aprender.

Informações adicionais sobre a nova publicação podem ser
obtidas junto ao Instituto Ayrton Senna, presidido por Viviane
Senna, irmã do piloto campeão das pistas (fone (11) 3865-3534),
ou com os responsáveis pela divulgação da revista: Andréa
Funk (andrea@communicabrasil.com.br); Juliana Andrade
(juliana@communicabrasil.com.br) e Lívia Ascava (livia@
communicabrasil.com.br).
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em Sala de aula

Gustavo Sousa Jr
Repórter
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O cabelo queimado, um dedo
decepado e vários hematomas pelo
corpo. Este cenário poderia ilustrar
qualquer reportagem sobre um
ato terrorista no Iraque ou sobre
torturas realizadas em campos de
concentração. Mas retratam os
resultados de agressões recebidas por
professores dentro de escolas. E os
agressores não eram bandidos, mas
alunos. As três situações ocorridas
neste ano, em pleno Século XXI.
No primeiro caso a vítima foi uma
professora, dentro da sala de aula de
uma escola pública, em São José do
Rio Preto, a 440 km de São Paulo, no
noroeste do estado. O agressor foi
um aluno de 14 anos, que usou um
isqueiro para queimar seu cabelo. “A
primeira coisa que senti no momento
foi uma impotência, uma humilhação
muito grande porque durante todos os
anos da minha profissão não esperava
passar por isso”, contou a professora.
O segundo aconteceu em uma
escola municipal, em São Bernardo
do Campo, região da Grande São
Paulo. A agressão foi motivada pela
tentativa da professora em dialogar
com um aluno de apenas dez anos,
que se recusava a voltar para a sala de
aula. “Não esperava por nada disso.
Ele bateu a porta com força e vi o
pedaço do meu dedo no chão”, disse
ela. “Acho que é hora de darmos
um basta nisso. Espero que a lei me
ampare”.
Agredida
moralmente
e
fisicamente. Essa foi a situação de
outra professora que levou socos no
rosto e no pescoço de um de seus
alunos, um adolescente de 15 anos.
Ele cursava a 8ª série do ensino
fundamental em uma escola pública
de Suzano, também na Grande São
Paulo. A agressão começou porque
o aluno discordou dos argumentos

da professora sobre a escolha de um
grupo que representaria a escola em um
evento. Por não ter boas notas e bom
comportamento, o adolescente foi
excluído. Após o término da
aula, o rapaz atacou a educadora.
“Ele me segurou pelo avental,
agarrou minha cabeça e começou
a dar socos por cima”, relatou.

dezembro de 2006 e mostram ainda
que 87% dos professores afirmaram
ter presenciado algum ato violento
dentro da escola e que 93% dessas
agressões foram cometidas por
alunos. A violência em sala de aula
e o ambiente hostil fizeram com
que 29% dos mestres admitissem a
possibilidade de abandonar as salas
de aulas.

Ambiente
usualmente
apontado como
solução para a
violência, a escola
acabou se
transformando em
palco de tristes
acontecimentos

A consulta ouviu 684 profissionais
da rede estadual de ensino. A
surpresa foi constatar que, em 25%
dos casos, as agressões físicas e
verbais contra os educadores partem
dos responsáveis pelos estudantes.

O que chama a atenção para as
três situações é que a escola, um
ambiente usualmente apontado
como solução para a violência,
tornou-se palco para tais atos. Há
cerca de 2.500 anos, o filósofo
e matemático grego Pitágoras já
apontava a educação como solução
para a irracionalidade: “Educai as
crianças e não será preciso punir os
homens”.
A violência no ambiente
escolar preocupa cada vez mais
os professores. Uma pesquisa da
Apeoesp, associação que representa
a categoria em São Paulo, revela que
11% dos professores dizem que já
sofreram agressões e 60% deles se
sentem inseguros em sala de aula.
Os dados foram colhidos em

O fato de os exemplos serem
relacionados a escolas públicas e ao
estado de São Paulo não significa
que seja um problema localizado.
Estudo realizado em escolas de Belo
Horizonte, pelo Centro de Estudos de
Criminalidade e Segurança Pública
(CRISP) da Universidade Federal
de Minas Gerais, verificou que a
instituição escolar vem perdendo seu
caráter transformador e seu poder
de antídoto da violência para sofrer
vandalismo e depredações, tornandose um retrato do crescimento
desordenado dessa mesma violência.
Segundo Karina Rabelo, uma
das coordenadoras da pesquisa, a
criminalidade se manifesta de forma
expressiva nas imediações da escola.
“Esses ambientes se tornam palco de
conflitos constantes que acabam por
fazer parte do cotidiano escolar. A
violência das ruas invade a escola”,
explica.
A pesquisa do CRISP mostra
que 67,5% dos alunos entrevistados
já viram ou ouviram falar de
pessoas quebrando janelas, fazendo
arruaças ou tendo comportamentos
inconvenientes dentro da escola.
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Velhos problemas

As proporções nacionais do
problema não são novas. Já em
2002 serviram de mote para o
livro “Violências nas Escolas”.
A publicação, distribuída pela
UNESCO, reuniu as percepções
sobre diversas formas de violências
de alunos, pais e membros do
corpo
técnico-pedagógico
em
escolas públicas e privadas em 14
capitais brasileiras. A pesquisa foi
desenvolvida nas áreas urbanas de
Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso,
Pará, Pernambuco, Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro, Santa
Catarina e São Paulo, e em Brasília,
representando todas as regiões do
País.
O levantamento já apontava
os problemas que hoje ganham as
páginas dos jornais. Destacou a
pesquisa: “Embora nas situações
de violência no ambiente escolar
as armas de fogo não sejam
predominantes, os percentuais de
alunos que apontam seu uso são
bastante elevados. Em São Paulo
e no Distrito Federal são mais
freqüentes as indicações do uso de
armas de fogo nas ocorrências”.
Especialistas apontam que o
problema reside na falta de políticas
públicas que ofereçam soluções
efetivas para questões que se
arrastam e se agravam ao longo dos
anos. Em sua análise, a educação
se mantém como um caminho para
reduzir a violência.
Conforme destacou a deputada
Rita Camata (PMDB-ES), que foi
a relatora há 17 anos do Estatuto
da Criança e do Adolescente, em
reportagem publicada na edição
passada da Revista da Seguridade
Social, “pode parecer que esses
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jovens são os culpados, mas, na
verdade, são vítimas não só da
ausência de políticas públicas, mas
da concentração de renda perversa
que existe no nosso País”.
Para o sociólogo e doutor
em educação Jorge Werthein,
representante da Unesco no Brasil por
uma década, “a educação apresentase como uma alternativa, não para
operar milagres, mas para formar
cidadãos em condições de enfrentar
a crise, em um mundo de incertezas
e perplexidades”. Werthein ainda
enfatiza que “será pela educação –
e, por extensão, pela valorização da
cultura – que se evitará ou ao menos
se atenuará a desigualdade social
entre pessoas e nações. Evitando-se
ou amenizando-se as desigualdades,
estaremos combatendo também uma
de suas principais conseqüências: a
violência.”
A também socióloga Felícia
Madeira, responsável pela Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados
(SEADE), analisou a correlação
entre a melhoria da escolaridade
na redução da violência. Segundo a
pesquisa, acompanhando a redução
da taxa de mortes na juventude, caía
também a incidência de gravidez
precoce. Entre os dados, um fator
nitidamente comum: o aumento
veloz de matrículas no ensino médio.
“Maior escolaridade se traduz em
menos assassinatos e menos gravidez
de adolescentes”, analisa.
O crescimento no número de alunos
matriculados não é o único fator
para explicar a redução na violência.
Mas, segundo a pesquisadora, é
um fator mais importante do que
se imaginava. E serve como ponto
de partida para o debate sobre a
importância da educação na redução
da violência.

Soluções

O Ministério da Educação incluiu
no Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) o programa Mais
Educação, que objetiva ampliar o
tempo e o espaço educativo dos
alunos da rede pública.
O programa será implementado
com apoio dos ministérios da
Educação, Esporte, Cultura e
Desenvolvimento
Social.
As
atividades têm como foco a
melhoria do rendimento do aluno e
do aproveitamento do tempo escolar
e serão realizadas no turno diferente
daquele de estudo regular. Com
a iniciativa, pretende-se reduzir
evasão, reprovação e distorções de
idade-série. São ações educativas,
artísticas, culturais, esportivas e de
lazer.
O MEC percebeu a necessidade
de reforçar a vivência escolar de
crianças, adolescentes e jovens com
o aumento da jornada e da oferta
de novas atividades educacionais
e de espaços favoráveis ao
desenvolvimento. O objetivo é
articular ações, projetos e programas
do governo federal em torno da
escola para a formação integral dos
alunos.
Segundo a análise da Fundação
Seade, programas como esse focam
um objetivo, mas acabam por gerar
outros resultados. Estruturados para
melhorar as notas, acabam atingindo
as estatísticas da violência.
“Se quisermos mesmo reduzir
a violência, o País terá de fazer o
jovem ficar mais velho na escola do
que chegar mais novo à prisão. Já se
conhece a receita da escola da vida,
basta aplicá-la”, conclui o jornalista
especializado em educação, Gilberto
Dimenstein.
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Previdência Social:

a questão da idade mínima e do combate à pobreza

Muito se têm discutido a respeito
do aumento da idade mínima de
aposentadoria no Brasil. Seus
defensores alegam que um limite de
idade mais elevado é inevitável, pois
o custo da aposentadoria precoce
é muito alto. Antes de iniciarmos
propriamente o artigo cabe uma
pergunta: será que no Brasil viver
mais implica ter que aumentar a idade
mínima de aposentadoria?
O
perfil
demográfico
da
população interfere na construção
e na execução de todas as políticas
públicas. Educação, saúde, justiça,
transporte, segurança, assistência,
previdência; em todos os campos, os
serviços públicos e os programas de
governo precisam ter em perspectiva
a composição etária e a previsão da
sua evolução, no curto, médio e longo
prazo.
É salutar, portanto, que o conjunto
das políticas públicas esteja sempre em
sintonia com a realidade demográfica.
Mas, em cada caso, é preciso verificar
quais outros elementos, além do
demográfico, serão determinantes
para assegurar a melhor prestação dos
serviços públicos planejados.
A sociedade brasileira está vivendo
mais, porém isso não significa que
as pessoas em idade avançada têm
plena saúde. O IBGE publicou,
em 2003, o documento “Acesso e
Utilização de Serviços de Saúde”,
um estudo conjugado aos resultados

da PNAD. O estudo ajuda a entender,
por exemplo, o quantitativo de
benefícios concedidos de auxíliodoença, a incidência de doenças
profissionais, e até as aposentadorias
por invalidez. Somente uma visão
das reais condições de saúde permite
adotar ajustamentos na concessão de
benefícios sem, contudo, prejudicar o
acesso dos segurados a esses direitos.
O estudo não tem por objetivo
avaliar a saúde dos trabalhadores;
portanto, não diferencia ativos,
inativos, ocupados ou desempregados.
Metodologicamente,
o
estudo
considera como crônica a doença que
acompanha a pessoa por um longo
período de tempo, podendo ter fases
agudas, momentos de piora ou de
melhora sensível. Foram pesquisadas
as doenças crônicas relacionadas a
doenças de coluna ou costas, artrite
ou reumatismo, câncer, diabetes,
problemas respiratórios, hipertensão,
doenças do coração e circulatórias,
doenças renais, depressão, tendinite
ou tenossinovite, doenças hepáticas
etc, diagnosticados por médico ou
profissional de saúde que a pessoa
consultou.
Com relação à saúde dos brasileiros
de idade avançada, os dados do
relatório são surpreendentes. Na faixa
etária de 50 a 64 anos, 64,5% do total
(aproximadamente dois em cada três)
têm diagnóstico médico de serem
portadores de uma ou mais doenças
crônicas, sendo que 36% sofrem

de duas ou mais doenças. Na faixa
superior, de 65 anos ou mais, 77,8%
têm pelo menos uma e 51,1%, pelo
menos duas doenças.
Também nessas faixas etárias, foi
grande a proporção de pessoas que
apresentaram restrições de atividade,
nas duas últimas semanas da pesquisa:
na faixa de 50 a 64 anos, 10,1%, e na
de 65 anos ou mais, 14,0%. Essas
restrições se manifestaram por um
grande número de dias, nessas duas
últimas semanas que antecederam a
pesquisa, respectivamente 6 e 8 dias
(não necessariamente dias úteis ou
seguidos).
Observa-se, ainda, que, nas
faixas etárias mais avançadas, um
percentual muito maior de mulheres
apresenta diagnóstico médico de
doenças crônicas, embora elas tenham
uma maior expectativa de vida. É de
79,8% para as faixas de 50 a 64 anos,
e de 81,9% acima de 65 anos. Para as
mesmas faixas, o número de pessoas
do sexo feminino com restrições de
atividade foi ainda mais elevado:
11,5% e 14,8%, respectivamente.
Mesmo para a faixa de 40 a 49 anos,
a incidência de doenças crônicas foi
maior nas mulheres, 51,8%, contra
40,9%, para os homens na mesma
faixa de idade.
Diante desses resultados verificase pelo menos duas contradições:
i) o fato de a população
estar vivendo mais, não significa a
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manutenção de boas condições de
saúde. A maior incidência de doenças
crônicas e de restrições de atividades
para as faixas etárias acima de 50
anos condiciona a empregabilidade
dessas pessoas e diminui o acesso a
muitas ocupações no mercado formal
de trabalho, principalmente em
atividades de maior exigência física.
Essa circunstância afeta negativamente
a renda dos trabalhadores, além de
não significar ampliação do período
contributivo desses segurados para
o regime geral. Essas questões
devem ser muito bem ponderadas
em qualquer discussão sobre idade
mínima de aposentadoria;
ii) o fato de as mulheres terem
uma expectativa de vida maior
é acompanhado de uma maior
incidência de doenças crônicas e
de mais restrições ao exercício de
atividades, para todas as faixas etárias
acima de 40 anos. Essa questão
deve ser ponderada para qualquer
modificação que vise a extinguir o
diferencial existente nas exigências
para a obtenção dos benefícios.
E, além das questões de saúde,
é preciso ainda olhar o mercado
de trabalho. A previdência social
é responsável por assegurar renda
para os trabalhadores que perdem a
capacidade laboral. Por isso, além
do aspecto demográfico, os debates
sobre a previdência necessariamente
envolvem o perfil do mercado de
trabalho. O que, diga-se de passagem,
vem sendo solenemente ignorado
pelos fabricantes de mitos.
O fato de os membros de uma
sociedade viverem mais não significa
obrigatoriamente que os trabalhadores
braçais tenham, aos 60 anos, o vigor
físico necessário para manter a sua
ocupação. Quantas ocupações braçais
admitem emprego nessa idade? Que
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ocupação está disponível para o
trabalhador da construção civil, o
da colheita de cana, o motorista de
caminhão, o metalúrgico?
Não se pode ignorar que, mesmo
no mercado formal, há muitas
ocupações em que a vida útil do
trabalhador se compara à do período
da escravidão, como o corte de cana.
A rotina hoje imposta aos cortadores
de cana já resultou em pelo menos
19 mortes (somente nos canaviais de
São Paulo, desde meados de 2004),
supostamente por excesso de trabalho.
Estudos da UNESP (pesquisadora
Maria Aparecida de Moraes Silva)
indicam que nas atuais condições, ou
seja, com esforço em demasia, esses
trabalhadores passaram a ter uma vida
útil de trabalho inferior à do período
da escravidão. Além de serem cada
vez mais jovens, terem uma vida útil
por volta de 12 anos, devido à ação
repetitiva e ao esforço físico, eles
começam a ter problemas seriíssimos
de coluna, nos pés, câimbras e
tendinite.
Os problemas para os trabalhadores
vão mais além. Os dados da PNAD de
2006, divulgados pelo IBGE na sextafeira (14/09), descritos na tabela 1,
indicam a existência de quase 17,3

milhões de trabalhadores ocupados
com mais de 50 anos, sendo que a
imensa maioria exerce ocupações no
mercado informal. Desse contingente,
tão somente 6,8 milhões (39,3%)
contribuem para algum regime
de previdência social. Embora os
números estejam melhores que os
de 2005 (37,9%) a situação ainda é
preocupante, pois mais de 60% dos
trabalhadores que possuem mais de
50 anos e que estão ocupados não
conseguem exercer ocupações por
meio das quais possam contribuir para
a previdência – trabalham no mercado
informal, com renda insuficiente
que lhes permita contribuir. Para a
faixa acima de 60 anos, o quadro é
catastrófico: 78% dos trabalhadores
ocupados estão desprotegidos.
Há de se considerar que, além das
ocupações demandantes de esforço
físico, outros fatores do mercado de
trabalho afastam os trabalhadores
de maior idade. A modernização
do parque produtivo, a crescente
necessidade
de
conhecimento
tecnológico, a facilidade de trocar
trabalhadores antigos por outros
recém-saídos de escolas técnicas
ou profissionalizantes, dificultam
o prosseguimento na carreira. É
mais fácil a simples substituição do

trabalhador que, diante dessa alta
rotatividade e do grande exército de
reserva, terá muitas dificuldades de
conseguir nova colocação no mercado
formal.
Se o conjunto da sociedade está
vivendo mais, o mercado de trabalho
brasileiro não está adaptado a essa
transformação. Exigir idades mais
avançadas como requisito para a
aposentadoria é condenar um enorme
contingente de pessoas ao subemprego,
a uma desgastante condição de
trabalhar, mesmo doente ou com
restrições, que tendem a se agravar,
piorando as condições de vida dessas
pessoas, que também podem adquirir
outras doenças – o que naturalmente
ampliará os gastos públicos com
o atendimento à saúde desses
trabalhadores em idade avançada, ou
deixá-los na marginalidade. Não seria
mais interessante para a previdência
e para a própria economia arrumar
trabalho para os mais jovens em vez
de reter os mais velhos no mercado de
trabalho?
Nosso país é injusto e desigual
sob vários aspectos. E por falar
em injustiça, não é justo comparar
o Brasil com países ricos como
Suécia, França ou Estados Unidos,
como fazem os adeptos de uma nova
reforma previdenciária. Quando
simplesmente se comparam as regras
previdenciárias dos mais diversos
países, ignoram-se solenemente as
condições a que estão submetidos
os respectivos trabalhadores. Em
sociedades com economias mais
avançadas, há uma maior presença
do setor de serviços na economia
(saúde,
transportes,
educação,
etc). Em muitos desses países são
oferecidos medicamentos, transporte,
dentre outros serviços gratuitos para
a população com mais de 60 anos de
idade. Outros fatores preponderantes

distorcem a comparação: i) a
imensa maioria da população tem
altos níveis de escolaridade; ii) as
diferenças salariais e de renda são
muito inferiores; iii) as condições de
vida e de saúde são mais uniformes;
iv) não existem tantas disparidades
regionais como no Brasil, etc. Dentro
deste contexto, pode-se estabelecer
uma idade mínima universal para o
acesso aos benefícios previdenciários.
Para o Brasil, a exigência de uma
idade mínima para a aposentadoria
- que em todas as propostas em
discussão é de 65 anos ou mais além de injusta, em nada contribui
para a redução das desigualdades.
Vejamos um exemplo concreto: uma
auxiliar de enfermagem que trabalha
e que já contribuiu por 30 anos, terá
que esperar até os 55 anos e ter a
aposentadoria calculada pela média
dos últimos salários. Essa profissional
vai ter uma perda estimada de 35% da
sua aposentadoria, caso seus últimos
salários girem em torno de R$ 1.000.
Isso está longe de ser justiça social.
Outro importante assunto a ser
discutido e pouco mencionado pelos
que propõem a reforma, é com relação
ao fator previdenciário. Esse fator, por
si só, já desestimula a aposentadoria
precoce antes dos 60 anos de idade.
Assim, não haveria a necessidade de
condicionalidades cruzadas, como
dizem os adeptos da reforma. Mesmo
que fosse fixada a idade mínima de 60
anos para homem (juntamente com 35
anos de contribuição), o trabalhador
não conseguiria os 100% da média
salarial, em função do FP.
Uma
proposta
menos
traumática talvez fosse de garantir
a INTEGRALIDADE (FP = 1) de
toda a contribuição efetiva (80% dos
maiores salários), sem tirar a opção da
aposentadoria em idade inferior, toda
vez que o empregado alcançasse 60

anos de idade e 35 anos de contribuição
(homem), e 55 anos de idade e 30 anos
de contribuição (mulher), agregando
para aqueles que ultrapassassem o
tempo de contribuição um “plus” de
incentivo, haja vista o tempo maior de
atividade laboral. Referida proposta,
mesmo com o sacrifício de maior peso
sobre o segmento braçal, seria menos
perversa e mais justa sob o ponto de
vista da renda auferida do trabalho.
O combate à pobreza
Não é verdade que o
Bolsa Família e outros programas
focalizados e não universais são mais
eficazes no enfrentamento à pobreza
que os benefícios previdenciários. Há
uma grande tentativa de criar, no senso
comum, a idéia de que determinadas
políticas sociais, especialmente
focalizadas nos segmentos mais pobres
da sociedade, são os instrumentos
mais eficazes para o combate à
desigualdade social e o enfrentamento
à pobreza. Essa conduta segue as mais
recentes orientações das agências
internacionais.
No Brasil, diversos indicadores
confirmam estar havendo redução
da pobreza, uma diminuição da
desigualdade. Esse fato tem sido
constantemente
creditado
aos
programas focalizados, como o
Bolsa Família, e ao conjunto das
ações do Fome Zero. Realmente,
esses programas interferem sobre
segmentos sociais que estão em
situação muito precária, e melhoram
as condições de vida dessas pessoas.
Por que esses programas sociais
são tão valorizados pelas agências
internacionais? pouquíssimo tempo
atrás, o discurso predominante do
FMI, dentre outros, era a estabilidade
monetária, ou seja, o combate ferrenho
à inflação. Mesmo à custa de juros altos
e do aumento da dívida pública, este
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era o instrumento capaz de fomentar o
progresso econômico e, a partir dele,
a melhoria das condições de vida dos
povos. Essa era a tarefa fundamental a
ser promovida pelo Estado. Mesmo a
prestação de serviços públicos, como
educação, saúde e até previdência,
deveria ser reduzida ao atendimento
mínimo daquela parcela social que
ainda estivesse sem condições de
buscar esses serviços diretamente no
mercado.
Ao final dos anos 90, vários
analistas sociais e econômicos,
que defenderam a privatização e a
construção desse Estado mínimo
– para o povo -, patrocinados por
esses mesmos interesses econômicos,
foram forçados a reconhecer que
os resultados obtidos por essas
políticas não corresponderam às
expectativas. A pobreza havia
crescido, a concentração de renda
se intensificado, e, embora eles não
tenham reconhecido, a capacidade
do Estado de enfrentar esses e
outros problemas estava diminuída.
Uma conferência na Universidade
de Princeton, em 1999, reuniu os
formuladores do Chamado Consenso
de Washington, que avaliaram a
estagnação econômica da América
Latina, a despeito da implementação,
em quase todo o continente, dos
ideais por eles sugeridos. Fruto
dessa conferência, foi lançado
o livro “Depois do Consenso de
Washington”, que retomou o debate
sobre o processo de reformas liberais
iniciadas na América Latina no final
dos anos 1980 e que já tinha sido
objeto de um volume publicado
pelo Institute for International
Economics de Washington. Ele
reuniu, novamente, trabalhos de
conhecidos especialistas econômicos,
cujas colaborações tocam nos mais

importantes problemas da agenda
de política econômica dos países
da região, depois de uma década
marcada por crises financeiras, um
crescimento econômico lento e
praticamente nenhum progresso na
esfera social e da repartição de renda.
O Bolsa Família, embora resulte
de uma sensibilidade social que
o atual governo apresenta, atende
plenamente a essas formulações:
está dirigido à parcela mais pobre da
sociedade, mas a sua focalização e os
valores distribuídos não alteram as
premissas do controle fiscal sobre as
contas públicas, ou seja, não põem em
risco as metas de superávit primário.
Os resultados dessa política na
redução da pobreza são facilmente
mensuráveis (Gráfico 1). Se há um
setor da sociedade com renda média
per capita de R$ 25, portanto, abaixo
de uma das linhas de pobreza (um
dólar por dia), a distribuição de um
benefício familiar em torno de R$
85, com certeza, retira essa família da
faixa da miséria. O Bolsa Família, que
hoje alcança mais de 11 milhões de

lares, tem o mérito social de melhorar
as condições de vida dessas pessoas.
E também, o que é fundamental para
o modelo econômico em curso, o
mérito fiscal de gastar menos de R$
8 bilhões para chegar a esse resultado
- valor comparativamente não muito
acima dos R$ 6,7 bilhões da parcela
da CPMF destinada ao Fundo da
Pobreza.
Por isso, “muito ao contrário
daquilo apresentado pelo discurso
dominante, a crescente centralidade
destas políticas numa certa estratégia
de enfrentamento da questão social
no Brasil, a despeito de seu valor no
que se refere à assistência aos mais
carentes, é, na verdade, uma boa
expressão dos caminhos seguidos
por uma sociedade que tem primado
pela enorme transferência de recursos
para camadas rentistas por meio das
maiores taxas de juros do mundo,
enquanto se enaltece o auxílio precário
aos mais pobres entre os pobres,
por meio de programas focalizados
como o Bolsa-Família e se impõe a
regressão social para amplos setores
da classe média.”1
Gráfico 1
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1 Antunes, Daví e Gimenez, Denis; Transferência de Renda aos Ricos e aos Pobres no Brasil – Notas sobre os Juros Altos e o Bolsa-Família; Carta Social e do Trabalho – Unicamp
– n.º 5; in www.unicamp.br
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Com efeito, o longo período de
estagnação econômica que produziu
essa imensa massa de segmentos
sociais sem direito até ao trabalho e,
portanto, muito pobres, não afeta, na
mesma proporção, o patrimônio e a
renda dos setores mais abastados da
nossa sociedade.
A distribuição de benefícios
previdenciários a 21,6 milhões de
pessoas (quantitativo de dezembro
de 2006) também contribuiu para
a garantia de renda a milhões de
famílias, bem como os 2,5 milhões
de benefícios assistenciais da LOAS
(Tabela 2). Mas, como poderemos
comparar a eficácia dos programas
de enfrentamento à pobreza, aos
resultados da previdência social?
O objetivo primordial da
previdência não é o enfrentamento
à pobreza, muito embora ela seja o
maior programa de redistribuição
de renda e de cidadania em curso
no país. E não pode ser atacada pela
comparação entre seu custo e os
efeitos produzidos frente à pobreza.
A previdência é uma garantia de
renda para os trabalhadores mais

pobres, a quase universalidade dos
trabalhadores rurais e, infelizmente,
somente a metade dos urbanos.
A pergunta que deveria ser feita, e
que anda esquecida pela mídia, seria:
por que a parcela urbana do mercado
informal não pode receber o mesmo
tratamento? Uma das respostas é que a
lógica de ordenamento das prioridades
do setor público tem sido a de garantir
a renda dos mais ricos que, somente
em 2006, enriqueceram-se com R$
160 bilhões de juros pagos pelo setor
público. Para assegurar a garantia
dessa fabulosa renda, União, estados,
municípios e as empresas estatais
subtraíram recursos que deveriam ter
sido gastos com serviços públicos
e investimentos, da ordem de R$ 90
bilhões. Somente no governo federal
foram R$ 51,3 bilhões, captados,
principalmente, da Seguridade Social
que, como foi visto, produziu um
resultado de R$ 47,8 bilhões2.
Os muito ricos não precisam da
previdência social e dos direitos que
ela assegura aos trabalhadores. Pelo
contrário, a ela se opõem, exatamente
pelo conflito com seus interesses. O
Tabela 2

Quantidade de Benefícios Emitidos do INSS -

dez/2006

2006
TOTAL
(1)

Qtde

Qtde

Qtde

17.088.587

7.504.803

21.644.885

88,01

14.339.565

7.305.320

2.940.141

11,96

2.740.658

199.483

8.364

0,03

8.364

0

24.593.390

BENEFÍCIOS DO RGPS

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO (EPU)(1)

RURAL

100,00

TOTAL

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

%

URBANA

Fonte: Boletim Estatistico da previdencia social.Vol.11 nº12.
(1) Inclui as espécies: 22 - Pensão por morte; estatutária; 26 - Pensão Especial (Lei nº 593/48); 37 - Aposentadoria de extranumerário da União;
38 - Aposentadoria da extinta CAPIN; 54 - Pensão especial vitalícia (Lei n.º 9.793); 56 - Pensão mensal vitalícia por sindrome de talidomida;
58 - Aposentadoria excepcional de anistiado; 59 - Pensão por morte excepcional do anistiado; 60 - Pensão especial mensal vitalícia;
76 - Salário-família estatutário da RFFSA; 89 - Pensão especial à vítima da hemodiálise Caruaru. Não inclui os complementos de EPU.

corte dos direitos na previdência
social favorece a produção de mais e
mais superávits, uma rentável garantia
para o pleno pagamento da dívida
e de seus encargos, o verdadeiro
centro de oportunidades da elite que,
infelizmente, tem dirigido este país
e determinado o rumo das políticas
públicas.
A melhor medida de enfrentamento
à pobreza que o Brasil precisa implantar
é o crescimento econômico, e este não
se faz com essa política de juros altos,
que impede o investimento, nem com
pacotes tímidos como o Avança Brasil
e o PAC. O país se encontra em uma
excelente situação para voltar a ter um
crescimento robusto, mas infelizmente
não estamos acompanhando a “onda”
de crescimento dos países emergentes.
Para tanto é preciso não só que o Estado
melhore a qualidade e a quantidade de
bens públicos de sua competência, mas
também que haja uma política cambial
que favoreça o setor exportador;
política de ampliação do mercado
interno conjugado a aumentos reais
do poder de compra dos salários;
políticas de geração de empregos e
valorização do trabalho; políticas de
desenvolvimento tecnológico.
Se para muitos há um tradeoff entre crescimento econômico e
distribuição de renda, com tendência
a privilegiar a redistribuição, é
crucial que ela promova melhorias
de cunho social. Se o objetivo maior
é criar um Estado de bem-estar
social, o Brasil deveria fazê-lo com
mais racionalidade. Com a elevada
carga tributária que possuímos, é
possível ter uma rede de programas
sociais e de serviços de educação e
de saúde que efetivamente tornaria
o panorama social brasileiro muito
mais civilizado.

____________________________________________________________________________________________
2 Os dados de superávit e de juros são do Banco Central e diferem ligeiramente dos apresentados pelo Tesouro Nacional, pelo uso de diferentes metodologias de apuração.
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Arrecadação Bancária

tem crescimento real de 11,27 % no 1º semestre de 2007
Analisando-se a movimentação
financeira da Previdência Social –
Fluxo de Caixa do INSS – de janeiro
a junho de 2007, verifica-se que a
Receita Total, que engloba todas as
rubricas relativas aos recebimentos
de caixa, teve crescimento nominal
de 15,54% e real1 de 11,47%, saltando
de R$ 91,45 bilhões em 2006, para R$
105,66 bilhões em 2007, comparados
períodos equivalentes.
As Receitas Previdenciárias
Próprias (Recebimentos Próprios)
atingiram, no 1º semestre, R$ 69,29
bilhões. Deduzidas as Transferências
a Terceiros, iguais a R$ 6,46 bilhões,
apuram-se Receitas Próprias Líquidas
equivalentes a R$ 62,84 bilhões. Se
comparadas a 2006, quando o valor
líquido totalizou R$ 55,22 bilhões, o
crescimento nominal foi de 13,78% e
o real de 9,78%.
A Arrecadação Bancária, rubrica
mais expressiva das Receitas
Previdenciárias
Próprias,
teve
incremento nominal de 15,33% e real
de 11,27%. Em valores monetários
correntes, passou de R$ 55,5 bilhões
em 2006, para R$ 64 bilhões em
2007.

R$ 37,91 bilhões.
A COFINS/LOAS, rubrica que
suporta o pagamento de benefícios
pelo INSS, representou, em 2006,
cerca de 17,41% do total repassado
pelo Ministério da Fazenda. Em
valores nominais houve incremento
de 2,62% em relação ao total de 2006.
Já em valores reais, considerando a
inflação vigente no período, houve
um decréscimo de 0,99%. Em
valores monetários, comparando o 1º
semestre de 2006 ao de 2007, o salto
foi de R$ 5,59 bilhões em 2006 para
R$ 5,73 bilhões em 2007.
Sob a ótica das Despesas Totais
(Pagamentos), o acumulado de
janeiro a junho de 2007 foi de R$
105,71 bilhões, o que expressa um
aumento nominal de 16,18% e um
crescimento real de 12,09%, haja
vista que no mesmo período de 2006
totalizou R$ 90,99 bilhões.

Já os recursos provenientes do
Orçamento da Seguridade Social
(Transferências da União) totalizaram
no 1º semestre de 2007 o equivalente
a R$ 32,93 bilhões, representando
uma diminuição nominal de –13,14%
e real de –16,19% em relação ao 1º
semestre de 2006, quando perfizeram
____________________________________________________________________________________________
1 Os valores reais foram atualizados mensalmente pelo INPC a preços de junho de 2007.
2 Receitas Próprias Líquidas correspondem a Receitas Previdenciárias Próprias deduzidas as Transferências a Terceiros.
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A diferença entre as Receitas
Próprias Líquidas2 do INSS e o
Total de Benefícios do RGPS foi de
R$ 20,78 bilhões negativos no 1º
semestre de 2007. O saldo teve uma
variação real negativa de 5,68%, já
que em 2006 somou R$ 18,97 bilhões
negativos. É importante ressaltar que
esse resultado não computa nenhuma
outra receita do orçamento da
Seguridade Social, o qual se mantém
superavitário.
Constata-se que a Receita
Previdenciária segue apresentando
resultados
satisfatórios
que
certamente avançarão com a criação
da Receita Federal do Brasil (Lei
11.457/2007). Há expectativa de
que o pleno funcionamento do
novo órgão dinamize não apenas
a arrecadação previdenciária, mas
todas as atividades relacionadas à
tributação.

Fluxo de Caixa do INSS - 1º semestre de 2007

R$ mil

1º semestre
2006

1º semestre
2007

6.275.320
91.453.147

7.521.472
105.664.023

7.521.472
15.895.292

6.432.296 6.461.860 6.405.803 7.073.819 7.044.424
16.901.750 18.539.659 18.244.228 17.637.393 18.445.700

60.028.348
55.497.092

69.295.986
64.005.816

10.897.705
9.984.113

11.250.516 11.571.207 11.657.048 11.907.517 12.011.994
10.548.411 10.623.769 10.779.261 11.018.416 11.051.846

3.500.703

4.263.847

789.633

577.740

609.877

711.700

737.057

837.839

149.087

130.211

24.213

21.599

19.520

22.019

20.868

21.991

- Arrecadação CDP (1)

928
–

129
–

25
–

25
–

25
–

18
–

18
–

18
–

- Arrecadação FIES (1)

335.934

377.937

49.698

42.117

67.107

69.206

80.190

69.620

- Depósitos Judiciais

641.769
-5.297

62.586

92.673

287.423

101.566

56.960

40.561

- Ressarcimento de Arrecadação

670.331
-1.897

-23

-4

-378

-4.142

-400

-351

- Restituições de Arrecadação

-123.831

-118.426

-12.540

-32.047

-36.137

-22.580

-5.592

-9.530

165.632

265.047

-23.112

5.969

52.597

73.499

64.059

92.036

1.212

1.439

410

391

291

91

170

86

164.420

263.608

-23.523

5.578

52.306

73.409

63.889

91.949

DISCRIMINAÇÃO
1. SALDO INICIAL
2. RECEBIMENTOS
2.1 Próprios
- Arrecadação Bancária
- Arrecadação SIMPLES (1)
- Arrecadação REFIS

(1)

- Arrecadação FNS (1)

2.2 Rendimentos Financeiros
- Remuneração s/ Arrecad. Bancária
- Rendimentos Aplicações Financeiras

JAN/2007

FEV

ABR

MAR

MAI

JUN

2.3 Outros
2.4 Antecipação da Receita (Tesouro Nacional)

841.743

305.658

27.259

83.300

28.819

57.921

57.345

51.014

-7.494.142

2.866.384

-1.338.540

-4.606.890

1.786.821

4.148.138

-960.487

3.837.343

2.5 Transferências da União

37.911.566

32.930.948
2

6.331.980
–

10.168.857

51.804

2

5.100.216
–

2.307.621
–

6.568.960
–

2.453.314
–
18.676

- Recursos Ordinários
- Concursos e Prognósticos
- Operações de Crédito Externa
- Contribuição Social sobre o Lucro
- COFINS e Contrib. do Plano de Seg. Social Servidor

63.926

25.116

–

10

2.460

2.030

1.940

4.870

-41.681

-58

-200

1.746

-19.721

-17.023

-6.425

114.247

321.360

9.000

19.614

42.476

65.525

72.893

111.853

25.850.939

- Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira

3.400.000

22.578.199
–

5.245.478
–

8.911.618
–

1.808.544
–

891.140
–

4.973.881
–

747.538
–

- Recursos Ordinários / COFINS - TRF

2.578.602

3.350.974

183.980
–

2.121.214
–

309.140

361.138

260
–

167.134
–

208.368

2.116

–

–

–

180
–

30
–

50
–

- Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida
- Devolução do PSS / PASEP / Outros

17

- COFINS - EPU

259.000

964.500

698.000

17.500

67.000

50.000

65.000

67.000

- COFINS/LOAS

5.586.045

5.732.219

212.427

1.036.332

1.056.776

1.110.100

1.163.100

1.153.484

90.993.694

105.713.422

16.984.468

16.872.187 18.595.716 17.576.212 17.666.789 18.018.050

86.191.290

99.253.792

15.563.995

16.058.422 17.558.501 16.541.227 16.596.744 16.934.902

80.373.714

91.020.951

14.402.948

14.395.363 16.442.027 14.671.242 15.487.858 15.621.513

79.993.592

90.527.387

14.293.100

14.345.399 16.341.970 14.610.713 15.400.482 15.535.724

74.201.242

83.620.209

13.173.249

13.232.337 15.225.390 13.486.673 14.187.277 14.315.282

71.513.095

80.118.687

13.006.099

13.045.477 13.097.965 13.243.231 13.825.152 13.900.762

2.578.602

3.350.974

167.134

183.980

2.121.214

208.368

309.140

109.546

150.548

16

2.880

6.211

35.074

52.985

53.382

5.792.350

6.907.179

1.119.851

1.113.062

1.116.580

1.124.040

1.213.205

1.220.441

3. PAGAMENTOS
3.1 Pagamentos do INSS
(2)

3.1.1 - Total de Benefícios
3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b)
a) Benefícios do RGPS
- Benefícios - INSS
- Sentenças Judiciais - TRF
- Sentenças Judiciais - INSS
b) Benefícios não Previdenciários
- Encargos Previdenciários da União - EPU
- LOAS e RMV

361.138

333.036

398.790

67.069

66.802

67.062

66.747

63.386

67.723

5.459.314

6.508.389

1.052.781

1.046.260

1.049.518

1.057.293

1.149.818

1.152.718

-380.122

-493.564

-109.849

-49.964

-100.057

-60.529

-87.376

-85.789

3.1.3 Pessoal

2.568.403

3.017.089

502.114

517.259

480.020

508.860

463.545

545.291

3.1.4 Custeio

3.629.295

3.1.2 - Benefícios devolvidos

5.709.315

768.781

1.195.765

736.511

1.421.654

732.717

853.887

3.2 Transferências a Terceiros
4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líq. – Benef. do RGPS)

4.802.403

6.459.630

1.420.473

813.765

1.037.215

1.034.985

1.070.044

1.083.148

-18.975.298

-20.783.852

-3.696.017

-2.795.587

-4.691.397

-2.864.610

-3.349.805

-3.386.436

5. Saldo Arrec. Líq. – Total de Benefícios Pagos

-24.767.648

-27.691.031

-4.815.868

-3.908.648

-5.807.978

-3.988.650

-4.563.009

-4.606.878

459.453

-49.399

-1.089.176

29.563

-56.056

668.015

-29.395

427.650

6.734.773

40.890.276

6.432.296

6.461.860

6. Saldo Op. (Receb. Total - Pagam. Total)
7. Saldo Final

6.405.803 7.073.819 7.044.424 7.472.074

FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS. Boletim Estatístico da Previdência Social - Vol.11 e 12
Notas: (1) Recursos transferidos pela União. (2) Inclui valores de benefícios devolvidos.
Obs: A conta Transferência a Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao Sistema "S"; Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios
menos Transferencias a Terceiros; Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes,benefícios no exterior,
COMPREV, sentenças judiciais, reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios).
Dados preliminares, sujeitos a alterações.
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MATÉRIA
E DEBATES

Ciência e

direitos humanos
O domínio de técnicas relacionadas com
o melhor conhecimento do DNA, entre outros
aspectos, possibilitou o diagnóstico pré-natal
de problemas genéticos e a identificação
dos portadores de genes de risco, ou seja,
genes sadios, mas que podem dar origem a
crianças com alguma doença genética. Se por
um lado esses exames ou testes preditivos
(antecipados) permitem o aconselhamento
a casais que, devido a seus antecedentes
familiares ou individuais, correm o risco de
gerar uma criança deficiente, por outro criam
uma série de questionamentos éticos, desde
a indicação de um “aborto terapêutico” até
uma futura limitação de um cidadão na sua
atividade laboral.
Algumas doenças relacionadas com
certas mutações genéticas, como a
betatalassemia (uma forma de
anemia hereditária que incide
em
certas
populações
mediterrâneas), a anemia
falciforme (que ataca
principalmente negros
e que por longo tempo
causou
problemas
em Cuba) ou a
doença de TaySachs (que causa
graves
distúrbios
neurológicos entre
judeus da América do
Norte e de Israel), são
exemplos positivos de
como testes confiáveis,
simples
e
baratos
podem trazer resultados
positivos. O que não se
pode é generalizar, seja
no que se refere a testes de
aplicação individual ou coletiva,
seja no período pré-natal ou na
idade adulta.
O perigo que ronda todo esse
contexto é a transformação de um
risco genético na própria doença,
alterando perigosamente o conceito
de “ normal” e de “ patológico”, com
suas conseqüências indesejáveis de
toda a ordem, especialmente sociais.
A maioria das chamadas “doenças
genéticas” são conhecidas por terem
parte de suas causas relacionadas com o
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meio ambiente, desde cânceres e diabetes, até
afecções cardíacas e anemias. De modo geral,
o termo “doença genética” vem se constituindo
nos meios médicos internacionais, nos
últimos anos, numa escolha que superestima
o fator genético e subestima as implicações
dependentes do meio ambiente. Afora
algumas poucas doenças em que o gene,
isoladamente, desenvolve a patologia de
modo inexorável (como no caso da doença ou
coréia de Huntington), são raras as situações
onde não ocorram interações entre os genes
e o meio ambiente. Trata-se, portanto, além
de uma análise adequada do que seja ou não
“normalidade”, também de uma decisão com
relação a “valores”. O aprofundamento e
melhor interpretação de questões como esta
exigem cada vez mais a atenção da bioética.
Um exemplo paradigmático é exatamente
aquele do uso cada dia maior de testes genéticos
na vida cotidiana das pessoas. Questões
como o aborto passam a ser colocadas não
somente nos casos de mal-formações, mas
também de anomalias cromossômicas. Para
os adultos, surge a questão da notificação do
defeito (ou “doença”) genético. A notificação
deve ser feita somente ao indivíduo portador
de genes “ruins”, ou também à sua mulher,
filhos, irmãos e demais parentes? Em
particular, nos Estados Unidos da América
do Norte, as conseqüências disso tudo são da
maior complexidade social, pois não somente
empregadores e empresas seguradoras, mas
também escolas e mesmo cortes de justiça,
buscam respostas de alta eficácia, com custos
mais baixos e menores riscos. E utilizam,
cada vez mais, a técnica dos testes.
Dessa forma, os testes preditivos
passam a ir além dos procedimentos médicos,
criando verdadeiras categorias sociais,
empurrando o indivíduo para quadros
estatísticos. Os problemas sociais são
reduzidos às suas dimensões biológicas. As
doenças mentais, a homossexualidade, o gênio
violento ou o próprio sucesso no trabalho,
são – de forma reducionista - atribuídos à
genética. As dificuldades escolares - antes
explicadas pelas desigualdades culturais ou
nutricionais - são hoje imputadas a desordens
psíquicas de origem genética, excluindo quase
completamente os fatores sociais com elas
relacionados.
Após testes pré-natais, companhias

Volnei Garrafa

Professor titular e coordenador
da Cátedra Unesco de Bioética da
Universidade de Brasília; editor-chefe
da Revista Brasileira de Bioética;
presidente da Rede Latino-Americana
e do Caribe de Bioética da Unesco.

seguradoras ameaçam não cobrir as despesas
médicas de uma criança cuja mãe teria sido
alertada que um dia esta criança seria vítima
de um problema genético. Entre números,
estatísticas e exames, os empregadores já se
valem de testes para previsões orçamentárias
a longo prazo. O indivíduo-cidadão passa a
ser desconsiderado e criam-se categorias de
indivíduos, os pacientes/coletivos da nova
medicina. Mesmo na ausência de sintomas, o
risco genético é endeusado como a própria
doença. Assim, já existem registros de recusas
para a concessão de empregos nesse ou naquele
caso, para a obtenção de carteira de motorista
ou para inscrição no seguro-saúde.
Apesar de toda essa argumentação
relacionada com os abusos dos testes preditivos
em genética humana, não é minha intenção
assumir posição fechada sobre o assunto –
favorável ou contrária - mas alertar para os
perigos do endeusamento da técnica e da
radicalização irracional do seu uso.
A força da ciência e da técnica está
exatamente em apresentar-se como uma lógica
utópica de libertação. Tudo isso deveria, pois,
desaconselhar as tentativas de impor uma
ética autoritária, alheia ao progresso técnicocientífico. Deveria, além disso, induzir-nos
a evitar formulações de regras jurídicas
estabelecidas sobre proibições. É preferível que
os vínculos sejam declinados positivamente e
que seja estimulada uma moral autógena, não
imposta, mas inerente. Em outras palavras, é
necessário que, entre sujeitos éticos-jurídicos,
não seja desprezada a contribuição daqueles
que vivem a dinâmica própria da ciência e da
técnica, sem chegar, todavia, a delegar a eles,
decisões que dizem respeito a todos.
O controle sobre qualquer
atividade de interesse público e coletivo a
ser desenvolvido, por representar uma meta
democrática, deve ser social. Nem sempre ele
é fácil de ser exercido. No caso da bioética e da
genética, a pluriparticipação é indispensável
para a garantia do processo. O controle social
– por meio do pluralismo participativo deverá prevenir o difícil problema de um
progresso científico e tecnológico que reduz
cidadão a súdito, em vez de emancipá-lo. A
ética é um dos melhores antídotos contra
qualquer forma de autoritarismo e de tentativa
de manipulação.

UM MOVIMENTO EM DEFESA DO CIDADÃO
A ANFIP é uma das entidades que integram o Movimento Nacional em Defesa
do Estado Brasileiro, que surgiu no primeiro semestre de 2006 com a principal ﬁnalidade de defender a valorização do serviço público e de propor a
reconstrução e o fortalecimento do Estado. As entidades lutam por carreiras
bem estruturadas e instrumentadas, defendendo redução do número de cargos de indicação ocupados por servidores não concursados, assim como do
número de vagas terceirizadas no governo. Lutam também pela eliminação
das distorções existentes entre as tabelas remuneratórias dos servidores dos
três poderes.

