
APRESENTAÇÃO

Esta 23a edição do boletim Políticas sociais: acompanhamento e análise (BPS) reafirma o 
compromisso da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea de apresentar, 
a cada ano, um panorama amplo e variado das ações desenvolvidas pelo governo federal 
nos principais setores que formam o campo social da política pública: previdência 
social, assistência social, saúde, educação, cultura, trabalho, desenvolvimento rural, 
igualdade racial e igualdade de gênero. Cobrindo separadamente tais dimensões  
e adotando uma estrutura interna comum, cada um dos nove capítulos deste volume 
propõe, na seção 2 – Fatos relevantes –, uma análise das recentes mudanças de conjun-
tura ocorridas no seu âmbito de estudo, e oferece, na seção 3 – Acompanhamento da  
política e dos programas –, um levantamento crítico dos dados relativos à execução 
das mais importantes políticas da respectiva área setorial tratada nos textos.  
À guisa de considerações finais, cada capítulo traz, na seção 4 – Desafios –, os temas 
que têm, atualmente, ocupado o centro das discussões ou representado os maiores 
obstáculos ao avanço das políticas sociais em seus diversos aspectos.

Como tem sido regra, as seções que integram os capítulos desta edição atêm-se 
a um horizonte temporal específico: em geral, as questões destacadas como fatos 
relevantes concernem ao período compreendido entre o segundo semestre de 2013 
e o primeiro semestre de 2014, ao passo que a análise dos programas recapitula os 
resultados – em termos de mudanças institucionais, recursos aplicados e população 
beneficiada – observados no ano de 2013. Excepcionalmente, esses limites foram 
alargados para englobar acontecimentos mais recentes, cuja apreciação, dado o 
impacto crucial deles sobre o desempenho de algumas políticas, não poderia ser 
postergada. Foi este o caso, por exemplo, das Medidas Provisórias nos 664 e 665 que, 
publicadas em 30 de dezembro de 2014, motivaram, de última hora, o acréscimo 
de comentários a respeito nos capítulos de Previdência social – no tocante às pensões 
por morte e ao auxílio-doença – e de Trabalho e renda – no tocante às regras de 
acesso ao seguro-desemprego e ao abono salarial. Em outros textos, a disponibilidade 
adiantada de informações sobre a execução de determinados programas permitiu 
que o acompanhamento deles abrangesse também os resultados relativos aos meses 
iniciais de 2014: foi este o caso, por exemplo, dos dados de execução da política 
de reforma agrária, no texto de Desenvolvimento rural, e de alguns indicadores 
referentes ao plano Viver sem Limites, no texto de Assistência social. 

Embora não caiba nomear, no espaço desta apresentação, todos os pontos 
abordados em cada capítulo, pode-se registrar uma síntese dos principais assuntos 
neles tratados a fim de ilustrar a variedade de temas e de perspectivas que este 
periódico abarca. 
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O capítulo de Previdência social traça uma síntese das discussões em torno da 
continuidade da política de valorização do salário mínimo que, iniciada em 2011,  
tem operado o reajuste anual de seu valor por meio da reposição da variação  
da inflação do ano anterior somada à variação do produto interno bruto (PIB) de dois  
anos antes. O prazo inicial de vigência deste modelo estendia-se até o final  
de 2015, mas uma nova medida provisória foi enviada ao Congresso Nacional neste 
ano para prorrogar a aplicação da regra de valorização até 2019. O debate que 
precedeu essa iniciativa, tal como descreve o texto, girou em torno do confronto 
entre duas visões: de um lado, uma visão fiscalista, pautada pela preocupação com 
o deficit das contas previdenciárias e o equilíbrio fiscal e, de outro, uma visão da 
política previdenciária que a compreende como pilar fundamental do arcabouço 
de proteção social erigido no país a partir da Constituição de 1988. 

O texto dialoga com as duas perspectivas ao analisar a evolução dos números 
do Regime Geral da Previdência Social, assinalando, de 2004 até os anos recentes, 
a trajetória da política em termos de dispêndio e a necessidade de financiamento –  
em porcentagem do PIB – em termos de alcance da cobertura previdenciária 
sobre a população economicamente ativa (PEA) e sobre a população idosa.  
Reforçando o papel da Previdência no combate à pobreza e à desigualdade,  
o capítulo realiza, ainda, um estudo dos aspectos distributivos relacionados aos 
benefícios previdenciários, a partir da decomposição do índice de Gini para a renda 
domiciliar per capita. As conclusões apontam que o pagamento de aposentadorias 
e de pensões contribuiu com um quarto da redução de quase 10% da desigualdade 
medida pelo índice de Gini entre 2003 e 2012. O principal desafio da área, indicado 
no fim do estudo, segue sendo promover a ampliação da cobertura previdenciária, 
atualmente estimada em 64% da PEA. 

Conexa ao tema da desigualdade, a questão da erradicação da miséria ganha 
centralidade no capítulo de Assistência social. A análise das medidas adotadas pelo 
governo na esfera da garantia de renda, com o intuito de fortalecer o combate à pobreza 
extrema, começa por recapitular as alterações introduzidas recentemente no Programa 
Bolsa Família (PBF) – a criação do benefício de superação da pobreza (2012) e sua 
extensão a todas as famílias que, beneficiárias do PBF, ainda se mantinham abaixo 
da linha da miséria (2013) –, para, em seguida, considerar os efeitos da correção em 
10% da linha monetária de acesso ao programa e do aumento em 10% dos valores 
dos benefícios transferidos às famílias. Anteriores a tais reajustes, os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2013 – divulgados em 2014 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – mostraram, porém, que a 
proporção de pessoas em situação de miséria no país teve ligeira alta, resultado que 
sugere a presença de um novo desafio político para enfrentar a grave situação de 
indigência que ainda aflige milhões de brasileiros. Tal desafio, entretanto, diz respeito 
não apenas ao desenho da estratégia de enfrentamento à pobreza, mas principalmente 
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ao seu lugar na agenda da proteção social, ou seja, à sua interface com a perspectiva de 
construção da cidadania social ampliada. Nesta, a garantia de renda soma-se à garantia 
de outros direitos que, ao mobilizarem políticas universais, previnem a pauperização de 
amplos segmentos da sociedade. Outro tema pontuado pelo trabalho, ligado à esfera 
dos serviços socioassistenciais, foi o da redução da maioridade penal. Chamando a 
atenção para a complexidade do problema, o texto levanta dois aspectos geralmente 
relegados no debate: o mito da impunidade dos adolescentes e a desinformação acerca 
das estatísticas que envolvem adolescentes em conflito com a lei.

O capítulo de Saúde reafirma, como eixo de suas análises, a questão da garantia 
de acesso oportuno, equitativo e com qualidade aos serviços públicos de saúde. 
O texto reporta inicialmente que, com a redução da mortalidade na infância –  
abrangendo crianças de até cinco anos de idade – de 54 óbitos por mil nascidos 
vivos, em 1990, para menos de dezoito óbitos por mil nascidos vivos, em 2011,  
o país superou, com antecedência, as metas assinaladas nos objetivos de desen-
volvimento do milênio (ODMs) para 2015. Apesar disso, subsistem ainda 
grandes disparidades entre regiões e grupos populacionais, como revelam as altas 
taxas de mortalidade infantil registradas entre os povos indígenas, mais de duas 
vezes superiores à média nacional e agravadas por causas evitáveis, como pneu-
monia, complicações no parto e desnutrição. De outro lado, o capítulo mostra  
que a meta ODM para a saúde materna – 35 óbitos maternos para cada 100 mil  
nascidos vivos – dificilmente será alcançada, a despeito do grande avanço represen-
tado pela redução de 141 óbitos, em 1990, para 64 óbitos maternos em cada 100 
mil nascidos vivos, em 2011. Um dos pontos colocados ao enfrentamento desse 
problema é o elevado número de cesarianas no país. Segundo pesquisa da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), citada no texto, 52% dos nascimentos entre 2011 e 2012 
ocorreram por cesariana – na rede particular, foram 88% –, um resultado que confere 
ao Brasil a liderança mundial em partos desse tipo: com efeito, a média mundial 
de cesáreas é de 18% e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que 
a proporção não exceda 15%. Não se pode, entretanto, deixar de apontar que, nos 
últimos anos, se verificaram importantes melhorias no acesso à atenção qualificada 
ao parto – em 2011, 99% deles foram realizados em estabelecimentos de saúde e 
90% das gestantes fizeram quatro ou mais consultas pré-natais. 

No que concerne à expansão qualificada do Sistema Único de Saúde (SUS),  
o capítulo analisa algumas das iniciativas empreendidas em 2013 e parte  
de 2014, oferecendo uma detalhada reflexão acerca da efetividade e das condições de  
generalização da estratégia Saúde da Família (eSF). Mantida como principal 
forma de organização dos serviços de atenção básica, a eSF tem alcançado níveis 
elevados de cobertura nos municípios de menor porte, embora apresente menor 
participação na oferta de cuidados nos municípios com população superior a  
100 mil habitantes. Quanto à atenção de alta e média complexidade, o texto aponta,  
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como desafio, a necessidade de ampliar o acesso por meio do aumento da oferta 
de equipamentos públicos e de garantir condições de sustentação econômica 
dos hospitais filantrópicos, que respondem pela maior parte da oferta de leitos 
não estatais ao SUS. A intrincada e desigual relação entre oferta pública e 
oferta privada de serviços de saúde, uma relação na qual a segunda se alimenta 
parcialmente dos recursos destinados à primeira, é novamente trazida à tona 
pelo capítulo: enquanto o setor de saúde suplementar, apesar dos persistentes 
problemas de acesso e de qualidade da atenção, ensaia uma abertura à entrada de 
capital externo – propícia em vista da ausência de uma regulação mais rigorosa 
sobre a área –, a proporção de recursos federais aplicada em investimento em 
ações e serviços públicos de saúde continua a se mostrar fortemente limitada.  
Também analisada no trabalho, a mudança no perfil epidemiológico da população –  
com crescente prevalência das doenças crônicas não transmissíveis ao lado de 
altas taxas de morbimortalidade por causas externas – tende a tornar ainda mais 
complexos os desafios da saúde pública.

A aprovação do novo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2023), após três 
anos tramitando no Congresso, é destaque no capítulo de Educação. A instituição 
da meta de 10% do PIB para investimentos públicos em educação desponta como 
principal conquista, tendo em vista os fortes embates suscitados por essa pauta 
durante a tramitação legislativa do plano. Considerando os patamares recentes do 
gasto público em educação e as expectativas quanto às receitas, o texto pondera os 
desafios ao alcance da meta. Além disso, ao considerar os problemas de gestão e a 
complexidade do processo educacional, o texto pontua os limites da estratégia de 
ampliação das inversões financeiras para o aperfeiçoamento da política educacional. 
Adicionalmente, analisa os programas e as ações do Ministério da Educação (MEC), 
cotejando os recursos mobilizados, os resultados alcançados e o comportamento 
de alguns indicadores. Tal acompanhamento revela, simultaneamente, avanços e 
desafios em cada nível de ensino. Entre os resultados positivos, pode-se destacar 
a quase universalização do ensino fundamental e a melhora no desempenho e 
no rendimento escolar nos anos iniciais deste nível de ensino – ainda que haja 
desigualdades significativas entre unidades federadas –; a expansão das matrículas 
na educação infantil, embora em ritmo menor do que o desejado; o reordenamento 
e a expansão da oferta da educação profissional e tecnológica; e a continuidade 
do crescimento das matrículas no ensino superior, inclusive com o aumento da 
participação dos jovens de baixa renda neste nível de ensino. 

Quanto aos desafios, problemas de cobertura, inclusão e permanência somam-se 
à necessidade de alcançar melhores índices de progressão e de proficiência nas 
aprendizagens, sem falar nas questões específicas a serem enfrentadas na educação 
de jovens e adultos (EJA). Na última seção, o capítulo retoma, de forma sintética, 
os principais desafios em cada nível de ensino e destaca uma temática que perpassa 
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o enfrentamento desses desafios setoriais: a questão federativa e o regime de 
colaboração entre os entes federados. 

Reconhecendo a cultura como dimensão essencial no processo de desenvol-
vimento, o capítulo de Cultura traz uma reflexão sobre os limites e as contradições 
nas formas de institucionalização das políticas culturais à luz dos conceitos de 
multiculturalismo e de interculturalidade. Enquanto o primeiro está ancorado em 
um reconhecimento da multiplicidade das manifestações culturais, cuja coexistência 
se rege pelo princípio da tolerância, o segundo organiza-se em torno do princípio do 
diálogo, pautado pela abertura para a construção de referenciais, projetos e políticas 
que efetivamente reconheçam e preservem os diferentes grupos da sociedade brasileira. 
A discussão a respeito do uso dos dois conceitos, dos limites da institucionalização da 
diferença e da distribuição dos recursos no campo das políticas culturais estabelece-se 
como o fio condutor das análises desenvolvidas. 

Os conflitos e as contradições presentes nas relações entre o Estado e os contextos 
multiculturais e interculturais são abordados, no texto, por meio de um exemplo 
específico: as violações dos direitos dos povos indígenas e de outras comunidades 
tradicionais. A conjuntura de deterioração de políticas públicas voltadas para a 
gestão territorial de terras indígenas, os conflitos ambientais e a violência contra 
tais comunidades demonstra a situação de inefetividade de políticas orientadas pelo 
multiculturalismo e invoca a necessidade de fazê-las avançar para o princípio da 
interculturalidade, expandindo a abrangência do conceito de cultura, de maneira 
que os efeitos das políticas culturais possam transcender a esfera do reconhecimento 
e ganhar materialidade no campo da garantia de direitos e de acesso a serviços.

Outro tema aduzido pelo capítulo, o acompanhamento do Conselho Nacional 
das Políticas Culturais (CNPC), dá atenção especial à capacidade representativa do 
órgão e à qualidade dessa representação. Empregando uma metodologia etnográfica e 
tendo por referência a teoria da decolonialidade, essa análise toma por objeto a forma 
com que foi encaminhado internamente o pedido de criação de novos assentos no 
CNPC, proposto pelo Colegiado Setorial das Culturas Afro-brasileiras, com vistas 
à ampliação da representação das culturas negras no órgão. As discussões suscitadas 
pela análise problematizam a fragmentação do conselho e a falta de uma perspectiva 
transversal em sua composição que a tornasse capaz de atender às diferenças.

O texto trata também da questão do financiamento das políticas culturais, 
abarcando os marcos normativos e institucionais que a definiram entre 1995 e 2013 
e analisando os dois principais modelos existentes, com suas interdependências e 
variações: i) financiamento público direto – Fundo Nacional de Cultura (FNC);  
e ii) financiamento público indireto ou via mercado – Lei Rouanet. A última seção 
do capítulo dedica-se a demarcar o conceito de interculturalidade e os desafios postos 
à reorientação da ação estatal. A discussão, no entanto, é precedida de um conjunto 
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de considerações analíticas sobre o significado das políticas públicas culturais à luz do 
conceito de desenvolvimento cultural.

O capítulo de Trabalho e renda aborda o desempenho do mercado de trabalho 
no país em 2013 e 2014, ressaltando que, embora com menor intensidade do que foi 
observado em anos anteriores, os indicadores seguiram melhorando, com a sustentação 
de níveis historicamente baixos de desemprego aberto – 5,4%, em 2013, e 4,9%, 
em 2014 – e de informalidade – 30,8%, em 2013, e 30,4%, em 2014 – no período, 
segundo a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE. Contudo, a queda da taxa 
de participação da população em idade ativa (PIA) no mercado de trabalho (55,9%, 
em 2014, contra 57,1%, em 2013, e 57,3%, em 2012) indica que a desaceleração 
econômica já afeta a dinâmica de emprego e que, em parte, o baixo patamar da taxa 
de desemprego pode ser explicado pela redução da força de trabalho. O texto faz 
ainda a análise do debate sobre a terceirização do trabalho. O conflito, que opõe 
associações patronais a organizações sindicais, diz respeito à possibilidade, defendida 
pelos empregadores, de estender a terceirização às atividades-fim das empresas.  
Por meio de um caso específico, envolvendo o setor de papel e celulose, o tema 
chegou recentemente ao Supremo Tribunal Federal (STF) que, pronunciando-se a 
respeito, poderá redefinir os termos em debate. Antes disso, porém, a tramitação do 
Projeto de Lei no 4.330/2004 no Congresso Nacional, que permite a contratação de 
prestadoras de serviço para a realização de atividades-fim nas empresas pode, ainda 
em 2015, autorizar a terceirização nesse nível. Um possível efeito dessa mudança 
normativa seria, no limite, a legalização da chamada “pejotização”, processo pelo qual 
um empregador, para reduzir tributos, compele um empregado a abrir uma empresa 
individual para “recontratá-lo” como pessoa jurídica. 

Na seção de acompanhamento e análise, o capítulo dedica-se a delinear as tendên-
cias de financiamento de políticas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),  
indicando o desempenho recente de seus principais programas – seguro-desemprego, 
abono salarial, intermediação de mão de obra e qualificação profissional. A análise 
chama a atenção para o risco de esgotamento de recursos financeiros do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), sublinhando sua importância como fundo estratégico 
para a retomada do crescimento. Entre os desafios que dão conclusão ao texto,  
é destacada a necessidade de investir na qualidade da educação, considerada uma 
das principais garantias para o fomento da produtividade da força de trabalho. 

No capítulo de Desenvolvimento rural é feita uma breve retrospectiva dos 
últimos cinquenta anos da luta por reforma agrária, tendo por pontos de refe-
rência o Estatuto da terra, promulgado em 1964, a criação da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), ocorrida naquele mesmo ano,  
e a fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),  
que completou trinta anos em 2014. Em seguida, o trabalho dedica-se a analisar os 
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prováveis desdobramentos da Lei no 13.001, publicada em 20 de junho de 2014, 
que, em um dispositivo específico, visa promover uma ampla titulação de lotes 
de assentamentos instalados em terras públicas federais, transferindo, de maneira 
não onerosa, ao domínio particular dos atuais beneficiários da reforma agrária,  
uma área de 7 milhões de hectares, equivalente a 84% de toda terra pública destinada 
a assentamento nos últimos vinte anos. O capítulo adverte que, a despeito do aparente 
viés distributivo, a medida favorece sobretudo o mercado de terras, já que amplia 
a oferta mediante a incorporação, ao estoque fundiário disponível, de terras que 
estavam sob domínio da União. Além disso, como as áreas alienáveis estão no limite 
ou abaixo do limite considerado suficiente para garantir a viabilidade econômica 
de sua exploração, dificilmente os assentados que se tornarem proprietários delas 
terão condições de, sem apoio das políticas que os assistiam quando beneficiários 
da reforma agrária, conquistarem sua emancipação produtiva. Disso resulta, como 
cenário provável, que esses lotes tendem a ser vendidos, consumando, assim,  
o risco de que a regra de titulação inscrita na Lei no 13.001/2014 venha a funcionar 
como uma política de mercantilização da terra pública e de retrocesso no combate 
à concentração fundiária. 

Esse contexto mostra-se fortemente agravado pelos resultados recentes das  
políticas públicas de desenvolvimento agrário e rural. O programa nacional  
de reforma agrária, entre 2011 e 2014, registrou o menor avanço em número de 
famílias assentadas das últimas duas décadas, e o menor número de desapropriações 
desde o governo Collor. No Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf ), por sua vez, tem-se verificado uma crescente concentração dos  
recursos nos estratos mais bem posicionados economicamente no universo  
dos agricultores familiares, com a consequente exclusão de acesso dos mais pobres aos 
créditos disponíveis. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da agricultura 
familiar, por fim, passou por mudanças institucionais e normativas no último biênio 
que determinaram a redução abrupta do número de agricultores participantes em 
praticamente todas as modalidades. Ante tais resultados, a conclusão do capítulo 
não pode deixar de insistir na centralidade da luta por acesso à terra como vetor 
dinamizador de todas as políticas voltadas à população rural.

O capítulo de Igualdade racial se propõe a estudar, de um ponto de vista 
amplo e crítico, a situação social da população negra entre 2013 e 2014, tendo por 
referência não só os dados relativos à política de igualdade racial mas, sobretudo,  
os fatos e os processos nos campos social e político que respaldam a percepção de 
que o racismo e a intolerância têm ganhado mais violentas expressões no atual 
momento histórico. De um lado, a maior projeção da questão racial no debate 
público se explica pela visibilidade que ela passou a ter, na mídia e nas redes sociais, 
a partir das discussões relativas ao tema das cotas nas universidades públicas;  
de outro, tal projeção pode ser atribuída ao próprio crescimento do racismo,  
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como confrontação reativa contra os sinais de uma ascensão política, social e 
econômica de negros e negras que, embora ainda limitada em seus efeitos, tem, 
todavia, permitido que eles venham a frequentar e a ocupar, em maior número, 
espaços que não eram socialmente identificados como seus. 

Tais perspectivas convergem para a análise, empreendida na seção 2 –  
Fatos relevantes – do capítulo, sobre a questão racial no contexto dos grandes 
eventos ocorridos no país em 2014, notadamente a Copa do Mundo. O texto 
aborda como o imaginário em relação ao negro se constituiu “dentro do campo”, 
com a construção do mito do país do futebol, e “fora do campo”, com as 
dinâmicas de segregação territorial e a contenção da população negra e pobre,  
tanto nas intervenções de reordenamento espacial para construção dos equipa-
mentos esportivos quanto nos processos de crescente elitização do acesso e da  
frequência aos estádios. Além disso, o texto apresenta avanços importantes 
da política de igualdade racial, como a inclusão do quesito “cor ou raça” dos 
candidatos a cargos públicos, uma medida que tornará possível aperfeiçoar 
o conhecimento, do ponto de vista da igualdade racial, sobre a formação de 
candidaturas e preferências eleitorais. As ações afirmativas para a população negra, 
especialmente na modalidade de cotas, para os concursos públicos de acesso ao 
ensino superior e aos cargos de administração pública, são também objeto de 
detalhada análise, à luz das mudanças normativas e institucionais – como as  
Leis nos 12.711/2012 e 12.990/2014 – que, no biênio 2013-2014, foram decisivas 
para a implantação de tais políticas. Por fim, o estudo avalia as principais ações e 
programas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir)  
da Presidência da República, cuja criação completou dez anos em 2013.  
Tal avaliação tem, como pautas em destaque, o debate sobre o orçamento da 
política de igualdade racial e seu monitoramento e as questões pertinentes à 
eficácia e à efetividade das chamadas políticas transversais. 

No capítulo de Igualdade de gênero, discute-se a influência da ascensão recente 
de um movimento conservador sobre temas relacionados à política de gênero e às 
políticas desenvolvidas para as mulheres. O fortalecimento dessa onda conservadora 
encontra expressão no espaço do Poder Legislativo, como mostrou a discussão do 
Estatuto da família e do projeto da “cura gay”. Contudo, o caráter mais estrutural 
do conservadorismo e seus obstáculos ao enfrentamento das questões de gênero 
ficam evidentes na tolerância social em relação à violência contra as mulheres, 
bem como na limitada presença destas nos espaços de poder e decisão. Para refletir 
sobre essa relação, o trabalho analisa os resultados do último processo eleitoral, 
denunciando não apenas a baixa representatividade de mulheres e de negros,  
como também a colonização da política por categorias morais religiosas e as 
consequências perversas para as pautas de gênero. 



17Apresentação

No que se refere à violência, o capítulo discute os dados sobre o fenômeno, 
os casos recentes de violência institucional, as percepções sociais em relação à 
violência contra as mulheres – levantadas por diversas pesquisas desenvolvidas 
entre 2013 e 2014 –, e ainda episódios que ganharam notoriedade na mídia 
e que ilustram a conexão entre conservadorismo e violência. Adicionalmente, 
o texto analisa as respostas, em termos de políticas públicas, a este fenômeno.  
De um lado, reconhece que o núcleo duro da política de segurança pública perma-
nece atrelado a uma lógica repressiva e militarizante, sem qualquer diálogo com as 
pautas de gênero e raça; de outro, destaca programas e iniciativas governamentais 
de caráter intersetorial que, a despeito de resultarem em medidas concretas voltadas 
à igualdade de gênero, contam com moderados recursos e pequena capacidade 
de reversão dos altos índices de violência. De forma mais detalhada, na seção 3 –  
Acompanhamento e análise –, o trabalho analisa uma iniciativa recente: o programa 
Mulher, Viver sem Violência, lançado em 2013 e iniciado em 2014.

O capítulo finaliza com uma discussão sobre os desafios ao novo governo 
iniciado em 2015 diante da luta política histórica por promoção da autonomia das 
mulheres e da igualdade de gênero. Lidar com esses desafios envolve, por um lado, 
aspectos administrativos e de gestão e, por outro, questões ideológicas e culturais 
que têm, de forma cada vez maior, impactado decisivamente a pauta de gênero 
na sociedade brasileira.

Como é tradição da série, este número 23 de Políticas sociais: acompanhamento 
e análise propõe uma variedade de visões sobre as políticas sociais, buscando,  
ao mesmo tempo, abordar as questões mais prementes e atuais de cada área e dar 
continuidade ao trabalho, já de longo fôlego, de acompanhamento e avaliação 
dos programas federais no campo social. Esperamos que as análises contidas nos 
capítulos que integram este volume possam ser úteis a formuladores, gestores 
e estudiosos das políticas públicas, assim como contribuir, mesmo que em  
modesta medida, para o aperfeiçoamento delas, tendo sempre em vista a melhoria 
das condições gerais de vida da população brasileira.

Conselho Editorial


