
APRESENTAÇÃO 

Esta edição de Políticas Sociais: acompanhamento e análise apresenta algumas 
mudanças em relação às anteriores. Em primeiro lugar, destaca-se a ampliação do 
escopo de abrangência do periódico, que passa a incorporar novas temáticas  
de interesse na área social. Muito disso se deve ao desmembramento do capítulo 
“Direitos humanos, justiça e cidadania” em três capítulos: um tratará exclusivamente 
da política de promoção da igualdade de gênero; outro discutirá as políticas de Justiça 
e segurança pública; e o terceiro restringir-se-á às políticas de direitos humanos e 
cidadania. Essas mudanças foram feitas com o intuito de dar mais espaço à discussão 
de questões que têm assumido maior relevância na área social e que, paralelamente, 
têm se aprofundado na pauta de investigação dos técnicos da Diretoria de Estudos 
Sociais (Disoc) do Ipea. 

Outra novidade refere-se à inclusão da temática habitação dentre aquelas 
políticas que são objeto de acompanhamento e análise neste periódico. Esta mudança 
responde à pretensão já de algum tempo de incluir o que vem sendo chamado de 
infra-estrutura social entre as temáticas de interesse das políticas sociais e começa a se 
realizar por meio deste capítulo sobre habitação. 

Finalmente, o leitor observará novidades ainda na organização dos capítulos. A seção 
“Fatos relevantes” vem substituir aquela tradicionalmente intitulada “Conjuntura”, 
visando focar de maneira mais objetiva e clara as principais questões que marcaram, 
direta ou indiretamente, o desenvolvimento das políticas no período em foco, sejam 
elas inovações legislativas, mudanças institucionais, realização de conferências e 
fóruns e outros eventos relevantes no âmbito da dinâmica social. A seção 
“Acompanhamento da política e de programas” alia, de agora em diante, a análise da 
implementação da política e dos programas setoriais ao acompanhamento da exe- 
cução orçamentário-financeira dos respectivos órgãos federais. Alternadamente entre 
as edições pares e ímpares, a análise se debruçará sobre a execução física e financeira 
dos programas e das ações (como é o caso desta edição, que tem como referência o 
ano de 2006) ou sobre aspectos macro da política (tais como a evolução do marco 
regulatório, o desenvolvimento do desenho institucional e os aprimoramentos na 
estrutura de organização da política, entre outros). Finalmente, a nova seção “Temas 
em destaque” abre espaço para a discussão mais aprofundada de temas diversos que os 
pesquisadores da Disoc percebem como dignos de tratamento especial, seja pelo seu 
caráter nuclear na condução das políticas sociais, seja pela novidade de sua 
configuração como questão a ser incorporada ao universo dessas políticas. É impor- 
tante registrar ainda que, nesta edição, o texto “Política social e desenvolvimento”, 
reformulado desde o último número, segue com a proposta de contribuir para  
o debate sobre as relações (reais e possíveis) entre a dinâmica econômica inclusiva e  
a política social.  



Outra novidade a partir desta edição é relativa ao “Anexo Estatístico”. Este Anexo, 
que apresenta a execução orçamentária anual dos órgãos do governo federal com 
atuação direta ou indireta sobre o social, assim como séries históricas de indicadores 
referentes às áreas que têm sido objeto de análise tradicional desta publicação, passará a 
ser disponibilizado apenas em versão eletrônica na página do periódico no site do Ipea. 
Esta iniciativa, embora em alguma medida restrinja o acesso às informações ali 
disponíveis, permitirá sua gradual transformação em um verdadeiro banco de dados 
sobre as questões e as políticas sociais, ao apresentar séries completas de indicadores e 
outros dados elaborados desde o primeiro número do periódico. Para as próximas 
edições, pretende-se ampliar gradualmente as áreas contempladas no Anexo, de modo 
que este reflita a variedade temática já presente nos textos de acompanhamento e 
análise de políticas. 

Espera-se que essas mudanças, feitas com o único objetivo de tornar a publicação 
mais completa e ao mesmo tempo mais analítica, sejam bem recebidas por nossos leitores. 

 

Boa leitura! 

Conselho Editorial 
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