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Estudo faz balanço de avanços sociais entre 2003 e 

2015 e alerta para retrocessos 

Estudo avalia o impacto das políticas sociais dos governos Lula e Dilma 

para além da perspectiva de renda e consumo. 

Por: Marco Weissheimer 

Nos últimos meses, algumas vozes ganharam visibilidade midiática 

contestando o alcance dos resultados das políticas sociais dos governos Lula 

e Dilma Rousseff. Segundo essas vozes, essas políticas teriam conseguido 

elevar o consumo das camadas mais pobres da população, sem, porém, 

melhorar a qualidade de vida dessas pessoas do ponto de vista da garantia do 

acesso a direitos básicos como saúde e educação. Para a economista Lena 

Lavinas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), essas políticas 

garantiram que os mais pobres pudessem comprar a primeira televisão e a 

primeira geladeira, mas falhou em abrir novas possibilidades de futuro para 

essas pessoas. Lavinas defende essa tese no livro “The Takeover of Social 

Policy by Financialization – The Brazilian Paradox” (A captura da política 

social pela financeirização – O paradoxo brasileiro), publicado nos Estados 

Unidos pela editora Palgrave Macmillan. 

Um estudo lançado nesta segunda-feira (27), no Rio de Janeiro, 

contesta essa visão e apresenta dados sobre o impacto das políticas sociais 

dos governos Lula e Dilma para além da perspectiva de renda e consumo. 

Coordenada pela ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campello, 

a publicação “Faces da Desigualdade no Brasil – um olhar sobre os que ficam 

para trás” apresenta o resultado desse estudo sobre a redução das 

desigualdades sociais durante o período 2003-2015. Elaborado para o 

programa Agenda Igualdade e publicado por FLACSO Brasil e CLACSO 

(Conselho Latino-americano de Ciências Sociais), o estudo foi apresentado 

na manhã desta segundo no Colóquio Internacional “O desafio da igualdade 

no Brasil e na América Latina”. 



Reconhecendo que o Brasil ainda integra o ranking dos países com 

maior índice de desigualdade social no mundo, o estudo foca as camadas dos 

5% e dos 20% mais pobres da população brasileira e o processo de inclusão 

que experimentaram com a ampliação do acesso a direitos, serviços públicos 

e bens de consumo. Ao fazer isso, propõe uma análise que não se limita ao 

exame da desigualdade do ponto de vista da renda, considerando um 

conjunto de transformações resultantes do acesso da população a políticas 

públicas nas áreas da saúde, infraestrutura e educação, principalmente. 

Essa análise utiliza o “Índice de pobreza crônica multidimensional”, 

desenvolvido pelo Banco Mundial, que leva em conta indicadores de renda 

monetária e não monetária, como frequência escolar, escolaridade, 

saneamento, acesso à água de qualidade, eletricidade, moradia e acesso a 

bens duráveis. 

A partir deste conceito, trabalha com uma série de números, em 

diferentes áreas, que expressam melhoria de qualidade de vida para as 

famílias beneficiadas pelos programas sociais no período proposto. Na área 

da educação, por exemplo, entre 2003 e 2015, quadriplicou o número de 

jovens de 15 a 17 anos entre os 5% mais pobres, na idade escolar certa. Além 

disso, a presença de negros na universidade cresceu 268% e houve um 

crescimento de 207% dos chefes de famílias negras que concluíram o ensino 

fundamental. Também aumento em 23 vezes a chance de ingresso dos 20% 

mais pobres na universidade. Já na área da saúde, a mortalidade infantil caiu 

45% no mesmo período. Cerca de 10 milhões de novas famílias das regiões 

Norte e Nordeste passaram a ter acesso à água de qualidade. E o acesso à 

energia avançou sete vezes mais rápido entre os 5% mais pobres. 

No mesmo período, destaca ainda o estudo, o crescimento real da 

renda do conjunto da população chegou a 38%, sendo mais acentuado entre 

os mais pobres. A renda dos 20% mais pobres cresceu quase quatro vezes 

mais rápido que a dos 20% mais ricos. 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campello coordenou 

estudo que alerta para graves retrocessos em curso na área social. (Foto: 

Caroline Ferraz/Sul21) 

 

No texto de apresentação do estudo, Tereza Campello e Pablo Gentili, 

secretário executivo do Clacso, reconhecem que a mensuração da 

desigualdade pela concentração de renda, apurada pelo Coeficiente de Gini, 

vem cumprindo um papel importante, mas apresenta limitações por 

considerar apenas um único aspecto do problema, representado pela renda 

monetária. Essa ressalva embasa uma das principais posições defendidas no 

estudo: apesar dos índices de desigualdade seguirem altos e dos mais ricos 

seguirem mais ricos, não se deve desprezar o impacto transformador que as 

políticas sociais tiveram na vida das pessoas. “Uma parcela expressiva da 

população vem vivendo à margem de condições mínimas de vida. Elevá-las 

a um patamar de dignidade não pode ser considerado um valor secundário 

no debate sobre desigualdade”, defendem. 

Tereza Campello e Pablo Gentili apontam a existência de “uma leitura 

tendenciosa por parte da imprensa que insiste em desqualificar o processo de 

inclusão e redução da injustiça social no período recente em que o Brasil foi 

governado por forças progressistas”. “São narrativas contaminadas pelo 

ambiente de disputa política e que têm ocultado importantes avanços que 

impactaram os mais pobres, os negros, as mulheres, os nordestinos e 



nortistas, os que moram nas periferias, os invisíveis do campo, entre tantos 

outros brasileiros”, assinalam. 

Para enfrentar essa leitura, o estudo destaca resultados que não 

costumam ser mensurados nas pesquisas sobre a redução de desigualdades. 

O que é, por exemplo, um investimento para um agricultor familiar pobre 

com uma pequena propriedade no semiárido brasileiro? Os autores citam 

algumas possibilidades: 

“Ter uma cisterna, acessar energia elétrica e dispor de crédito para sua 

produção podem significar a diferença entre passar fome ou não, se manter 

em sua terra, produzir e viver com dignidade, gerar um excedente, ou 

abandoná-la acarretando mais pobreza nos grandes centros urbanos e mais 

concentração fundiária no campo”. No entanto, estes bens não aparecem nas 

estatísticas que avaliam patrimônio e renda. Neste contexto, a pergunta 

central proposta pelo estudo lançado nesta segunda-feira é: 

“Como mensurar esses ganhos para compreender a redução da 

desigualdade que operou nas periferias, no campo e no interior do Brasil 

durante os últimos anos”? 

O estudo sobre as faces da desigualdade no Brasil também tem o 

objetivo de alertar para os retrocessos sociais em curso no presente que já 

recolocaram o Brasil no mapa da fome mais uma vez. “A atual conjuntura 

vem sendo marcada por um golpe que tem imposto um estado de exceção 

autoritário e antidemocrático, com graves retrocessos. O Brasil volta a 

transitar o caminho do atraso, da impunidade e da reprodução dos 

privilégios. O resultado será o de sempre: mais pobreza, mais desigualdade, 

mais injustiça social”, afirmam Tereza Campello e Pablo Gentili. 

Alguns resultados destacados pelo estudo 



Estudo destaca ampliação do acesso dos mais pobres ao ensino médio e à 

universidade (Faces da Desigualdade/Reprodução). 

 

Mais jovens pobres no ensino médio – Em 2002, somente 10,7% dos 

jovens mais pobres ultrapassavam o muro dos que conseguiam chegar ao 

ensino médio na idade certa. Com o aumento de 264%, este patamar chegou 

a 39%. 

Ampliação do acesso ao ensino superior – No período de 2002 a 2015, o 

acesso ao ensino superior, incluindo mestrado e doutorado, foi ampliado para 

toda a sociedade. Enquanto que o acesso ao conjunto da população quase 

dobrou, para os 20% mais pobres foi multiplicado 23 vezes. 

Ampliação da escolaridade dos pais – Em 2002, menos de 7% dos mais 

pobres 

concluíam o ensino fundamental. Após 13 anos, esse índice passou para 

30,3%. O índice cresceu em todas as faixas de renda, passando de 36,9% 

para 54,4%. No Nordeste passou de um patamar de 300 mil para 1,6 milhão 

de chefes de famílias. 

Acesso à água de qualidade – Em 2002, menos da metade (49,6%) dos 5% 

mais pobres tinham garantia de acesso à água de qualidade. Em 2015, o 



percentual entre os 5% mais pobres subiu para 76%. A amplia ção beneficiou 

o conjunto dos brasileiros e foi 7 vezes mais rápida entre os 5% mais pobres. 

Enquanto para o total da população aumentou 7%, para os mais pobres foi 

ampliado em 53%. 

Universalização do acesso à energia elétrica – Em 2002, quase 19% da 

população entre os 5% mais pobres não tinham acesso à energia elétrica em 

suas casas. Hoje é possível afirmar que o Brasil universalizou o direito à luz. 

Apenas alguns públicos específicos em territórios isolados ainda não tem 

acesso, como o caso de comunidades extrativistas e quilombolas. Criado em 

2004, o Programa Luz para Todos atendeu 3.3 milhões de famílias, cerca de 

15,9 milhões de brasileiros. 

Queda da mortalidade infantil – De 2002 a 2015, o índice de mortalidade 

infantil caiu de 23,4 por mil nascidos vivos para 12,9. Essa queda foi mais 

acentuada no Norte e Nordeste. 

 


