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APRESENTAÇÃO 

Em continuidade ao acompanhamento semestral das políticas sociais do governo fe-
deral, a presente edição de Políticas Sociais – Acompanhamento e Análise compreende, 
além do segundo semestre de 2003, a análise geral do que foi o primeiro ano do go-
verno Lula na área social. Para tanto, o já tradicional acompanhamento das políticas 
setoriais enfatiza os fatos relevantes que marcaram cada uma das áreas sob análise. Além 
disso, empreendeu-se esforço adicional no sentido de se proceder à identificação das 
principais diretrizes do governo federal que nortearão as ações das áreas setoriais nos 
próximos anos. Deve-se ressaltar que o período sob análise é de natureza sui generis,  
na medida em que compreende a fase final do Plano Plurianual (PPA) 2000-2003 e, 
ao mesmo tempo, o momento de gestação do PPA subseqüente, que se inicia em 
2004, e que dará o tom da ação do governo nos próximos anos. 

Assim como vinha ocorrendo em edições anteriores, o presente número é composto 
de dois volumes. O primeiro volume está estruturado segundo as seções que se seguem: 
i) Conjuntura e Política Social – delineia panorama geral da atuação do governo na área 
social e analisa as perspectivas para o presente ano; ii) Acompanhamento de Políticas e 
Programas Governamentais – além das áreas tradicionalmente analisadas, ampliou-se o 
escopo de abrangência da área de Segurança Pública, que passou a denominar-se Direi-
tos Humanos, Justiça e Cidadania; e iii) Ensaios – composta de três textos produzidos 
por técnicos do Ipea, sendo o primeiro de autoria de Fernando Gaiger, da Diretoria de 
Estudos Setoriais (Diset), no qual são analisados os impactos das transferências gover-
namentais e da tributação sobre a distribuição de renda. Os demais trabalhos têm como 
tema o financiamento de setores específicos da área social e foram produzidos por téc-
nicos da Diretoria de Estudos Sociais (Disoc). Um deles, de autoria de Frederico Bar-
bosa da Silva, trata do financiamento da política cultural, enquanto o outro, elaborado 
por Jorge Abrahão de Castro e Paulo Corbucci, oferece subsídios para o debate sobre o 
financiamento da educação superior no Brasil; e iv) Acompanhamento da Legislação em 
Políticas Sociais, na qual são apresentadas as principais alterações legais do período, nas 
áreas de previdência e assistência social, educação, igualdade racial, emprego e renda e 
direitos humanos. 

O segundo volume, que corresponde ao Anexo Estatístico, apresenta dados de  
acompanhamento da execução orçamentária do Gasto Social Federal para os anos  
de 2002 e 2003, além de séries históricas de indicadores referentes às áreas objeto de 
análise desta publicação. As principais novidades referem-se à inclusão e alteração de 
algumas tabelas da área de Assistência Social e à utilização, nas tabelas de Emprego e 
Renda que têm como fonte a Pesquisa Mensal do Emprego (PME), do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos dados produzidos apenas sob a nova meto-
dologia adotada por aquele Instituto, a partir de outubro de 2001.  

Boa Leitura! 
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