
APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que trazemos a público o 13º número de Políticas Sociais  
– Acompanhamento e Análise. Esta edição, de natureza especial, colocou para a sua equi-
pe de colaboradores o desafio de fazer um balanço da política social brasileira na esfera 
federal entre os anos de 1995 e 2005. Tal desafio só se viabilizou tendo em vista as 12 
edições anteriores deste periódico e o acúmulo analítico construído ao longo dos seis 
anos desta publicação, período em que foi possível manter sua periodicidade, ampliar 
o escopo e aprofundar a análise da temática social.

Com relação aos números anteriores, o leitor observará algumas mudanças na  
organização desta edição. A seção de introdução, tradicionalmente intitulada Conjuntura 
e Políticas Sociais, recebe a partir deste número novo tratamento. Ao lado da síntese das 
principais questões que marcaram o debate nas áreas sociais no período em foco, a nova 
seção, Política Social e Desenvolvimento, pretende contribuir para o debate sobre a neces-
sidade de se construir uma interação sinérgica entre a dinâmica econômica inclusiva e a 
política social no país. Neste número, o capítulo chama atenção para as características 
recentes do sistema de proteção social brasileiro, assim como para os impactos do padrão 
fiscal-financeiro do gasto público federal para a implementação das políticas sociais.

Os capítulos seguintes buscam acompanhar e analisar as principais políticas e pro-
gramas sob responsabilidade do governo federal nas seguintes áreas: seguridade social; 
previdência social; assistência social e segurança alimentar; saúde; educação; trabalho e 
renda; igualdade racial; direitos humanos, justiça e cidadania, e desenvolvimento rural. 
Visando apresentar um quadro geral da evolução de cada uma destas políticas sociais 
nos últimos onze anos, os capítulos seguem uma organização também diferenciada em 
relação às edições anteriores. Em um primeiro momento são contempladas, em cada área, 
as principais mudanças ocorridas no período 1995-2005 no que se refere à organização 
da política, correlacionando-as com as condições sociais e/ou indicadores sociais típicos 
da área. Em seguida, são apresentados o acompanhamento dos principais programas e 
ações desenvolvidos pelo governo federal no período e o quadro geral de sua execução 
orçamentária. Por fim, é agregada à análise uma seção referente aos principais desafios 
e perspectivas atualmente apresentadas para essas políticas setoriais. 

Assim como vem ocorrendo desde o número 11, esta edição compreende um vo-
lume impresso e um CD, no qual encontra-se o Anexo Estatístico. Este anexo apresenta 
a execução orçamentária anual do Gasto Social Federal, segundo as diversas unidades orça-
mentárias do período em foco, assim como séries históricas de indicadores sociais referentes 
às áreas objeto de análise desta publicação, englobando os últimos dez anos. 



Espera-se, com esta publicação, contribuir para a ampliação do debate sobre o 
conjunto das políticas sociais hoje sob responsabilidade do governo federal, dando maior 
visibilidade às mudanças recentes e apresentando, com uma reflexão sobre o passado, 
indicações sobre as perspectivas de futuro e os desafios que, neste campo, estão sendo 
colocados à sociedade brasileira.

Boa leitura!
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