
APRESENTAÇÃO

A 24a edição do boletim Políticas Sociais: acompanhamento e análise é fruto do 
trabalho de mais de quarenta pesquisadoras e pesquisadores. Seus nove capítulos 
trazem análises sobre a atuação do 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. Em cada setor, discute-se seus avanços, lacunas e desafios, revelados com 
base na observação e na problematização dos eventos e das trajetórias ocorridos ao 
longo do ano de 2014 e do primeiro semestre de 2015.

Elaborados e debatidos ao longo do segundo semestre de 2015, os textos 
desta edição trazem, ora como pano de fundo, ora integrado ao núcleo da reflexão, 
o diálogo com o agravamento da situação econômica e política: i) a estagnação 
econômica tornara-se recessão; ii) a resiliência demonstrada até então pelo mercado 
de trabalho esvai-se rapidamente a partir de meados de 2014; iii) o contexto político 
em constante ebulição desde as jornadas de junho de 2013 não se estabiliza após 
as eleições de 2014, ao contrário, seguiria cada vez mais intenso. 

Não seria possível apontar com a devida profundidade, em uma 
curta apresentação, os achados e reflexões presentes em cada um dos capítulos 
que compõem este volume de mais de quinhentas páginas. Contudo, é, sim, 
possível realizar uma breve síntese de alguns dos principais assuntos aqui tratados, 
como mostra da variedade e da densidade do retrato, sempre crítico, que a Diretoria 
de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea traz, a cada edição deste periódico, 
há mais de 15 anos. 

O capítulo 1, que é dedicado às políticas de previdência social, retoma nesta 
edição a análise das mudanças nas regras da pensão por morte e do auxílio-doença, 
realizando um balanço entre proposto pela Medida Provisória no 664 de 2014 e o que 
foi efetivamente alterado com a promulgação da Lei no 13.135/2015. Na seção 4 – 
Temas em destaque –, também é analisada a flexibilização do fator previdenciário por 
meio da implantação da regra 85/95 progressiva, outra alteração importante nas 
regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), na qual também ocorreram 
idas e vindas durante a tramitação da Medida Provisória original – a MP no 676. 
Em ambos os casos, aponta-se que as mudanças inicialmente propostas foram 
significativamente descaracterizadas no processo.

Na seção 3 – Acompanhamento da política e dos programas –, o olhar distancia-se 
um pouco da conjuntura, para apresentar uma análise das mudanças no perfil dos 
beneficiários da Previdência Social no Brasil. Com base na trajetória de diversos 
indicadores nos últimos dez anos, tanto no regime geral, quanto nos regimes próprios, 
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é apontado que o período em questão se revela positivo para diversos indicadores, 
inclusive para as contas previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social, 
refletindo uma dinâmica econômica ainda favorável do passado recente e da 
significativa ampliação do emprego formal.

O capítulo 2, dedicado às políticas de assistência social, inicia refletindo sobre 
o Estatuto da Família em tramitação, em que uma “nova velha” definição legal de 
família poderia representar um retrocesso para as políticas assistenciais. Em seguida, 
analisa outra questão da pauta legislativa: a redução da maioridade penal e o 
aumento do tempo de internação. Questiona-se o senso comum da impunidade 
para o adolescente: os dados apresentados apontam para elevado percentual de 
penas severas, com internação e privação de liberdade, inclusive em conflito com 
o previsto no ECA.

A seção 3   – Acompanhamento da política e dos programas – segue no 
tema do adolescente em conflito com a lei, analisando as políticas assistenciais 
voltadas para esse público no âmbito do Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas). Outro programa analisado nesta seção é o de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif ), destacada estratégia voltada 
para o acompanhamento familiar na política de assistência social. Um balanço 
dos avanços do Programa Bolsa Família (PBF), sob a estratégia Brasil sem Miséria, 
é realizado a seguir. Destaca-se a ampliação de cobertura propiciada pelo esforço de 
busca ativa, justamente para alcançar os mais vulneráveis e invisíveis; o aumento dos 
valores recebidos por família, seja devido à inclusão de gestantes e nutrizes como 
beneficiárias e do maior limite de crianças atendidas por família, seja devido à criação 
do Benefício para Superação da Pobreza Extrema; e a maior integração com os 
serviços assistenciais (Paif) e com os programas de qualificação profissional (Pronatec). 
Conclui a seção um oportuno relato sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), 
recuperando seus positivos impactos sobre desigualdade, pobreza, acesso à educação 
e ao trabalho, bem como o contexto de crescente judicialização da concessão 
deste benefício.

Finalmente, a seção 4 – Tema em destaque – encerra o capítulo com uma 
análise dos avanços e desafios após dez anos de construção do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), destacando o fortalecimento institucional do setor e a 
maior capilaridade territorial de atuação, e os desafios considerados urgentes para 
a melhoria da qualidade dos serviços prestados: recursos humanos e a cooperação 
com outras políticas públicas.

O capítulo 3, dedicado às políticas na área de saúde, inicia pela recuperação 
da questão público-privado na oferta e no acesso a ações e serviços de Saúde, 
enfatizando as dificuldades e as iniquidades geradas por essa relação, que pode 
agravar-se ainda mais em futuro próximo, tendo em vista várias pautas de concessão 
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de benefícios ao setor privado, ora em discussão no Legislativo, e o permanente 
subfinanciamento do SUS, em paralelo a crescentes benefícios ao setor privado. 

Na seção 3  – Acompanhamento da política e dos programas –, são analisados, 
entre outros assuntos, os programas de construção/ampliação/reforma de unidades 
básicas de saúde, que visam melhorar a infraestrutura disponível para a prestação 
de atendimento pelas equipes de Saúde da Família; o programa Mais Médicos, 
que em 2015 chegou a alocar mais de 18 mil médicos em mais de 4 mil municípios; 
os desafios da assistência farmacêutica na garantia do acesso a medicamentos; 
a conjuntura no mercado de planos de saúde; e as iniciativas de expansão na 
formação de recursos humanos na área médica. Concluem a seção breves análises 
sobre as mudanças nas regras do financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
trazidas pela EC no 86; e a execução orçamentária do Ministério da Saúde, em 2014.

Finalmente, a seção 4 – Tema em destaque – traz uma reflexão sobre o processo 
de planejamento no SUS, partindo do ciclo orçamentário – Plano Plurianual (PPA), 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) –, 
que deve ser definido pelas três esferas de governo – União, estados e municípios – 
até chegar aos instrumentos típicos da política de saúde – o Plano de Saúde e a 
Programação Anual de Saúde –, que devem ser elaborados em cada uma das três 
esferas de governo, pactuadas nas comissões intergestores tripartite e bipartite, 
e aprovadas pelo respectivo conselho – nacional, estadual ou municipal – de saúde. 
Destaca-se a enorme dificuldade de coordenação entre tantos atores em um 
ambiente federativo.

O capítulo 4, voltado às políticas de educação, inicia com uma análise do então 
recente redesenho do programa Financiamento Estudantil (Fies) e aponta alguns 
potenciais impactos desse ajuste, após anos de crescimento acelerado. O núcleo 
deste capítulo dedica-se fundamentalmente a apresentar e a analisar as vinte 
metas do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovadas após anos de tramitação 
no Congresso, e que deverão nortear as políticas públicas de educação no período 
de 2014 a 2024. São apontados os desafios, de diferentes ordens de grandeza, 
que se colocam ao alcance de cada uma das metas. Ampliar o acesso em diversos 
níveis e modalidades de ensino, avançar na qualidade, investir na formação e na 
valorização dos professores – tudo isso em um ambiente de desigualdades regionais 
e sociais e em um contexto federativo de baixa cooperação. Complica ainda mais a 
situação geral o agravamento da conjuntura econômica. A estruturação de regime 
federativo mais cooperativo, capaz de enfrentar a dimensão dos desafios exigidos 
para o alcance das metas do PNE, é justamente o Tema em destaque que conclui 
este capítulo.

O capítulo 5, dedicado à cultura, está voltado fundamentalmente para a 
discussão do Plano Nacional de Cultura, em revisão e reconfiguração nos anos de 
2015 e 2016, e do Sistema Nacional de Cultura. Na seção 2 – Fatos relevantes –, 
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são apresentadas as cinco estratégias que compõem o Plano Nacional de Cultura e 
os desafios inerentes à avaliação desse tipo de políticas públicas, em que construir 
indicadores que simultaneamente mensurem o que for quantitativo e revelem o 
que for subjetivo e qualitativo remete a debates complexos, mas inevitáveis, sobre o 
que são práticas culturais e como elas são acessadas e vivenciadas pela população. 
Segue, na seção 3  – Acompanhamento da política e dos programas –, com um 
exaustivo relato analítico da experiência de construção do Plano Distrital 
de Cultura, no Distrito Federal, fundamentado, inclusive, em trabalho de campo – 
entrevistas e observação dos processos participativos. Conclui o capítulo a seção 4, 
Tema em destaque, que traz o debate entre duas visões distintas para a configuração 
da política pública na cultura – a visão legitimista e a visão pluralista – e sobre 
como os padrões de intervenção estatal na cultura são definidos e implementados 
com base no embate e na mixagem dessas abordagens.

A deterioração do mercado de trabalho brasileiro em 2015 é o primeiro 
tema a ser abordado pelo capítulo 6, dedicado às políticas de trabalho e renda. 
Tomando como ponto de partida um breve resumo do debate acerca dos problemas 
relacionados com as medidas implementadas pela Nova Matriz Econômica, analisa em 
seguida a trajetória dos principais indicadores do mercado de trabalho brasileiro, 
mostrando o agravamento da situação, ao longo do ano, em comparação com o 
período 2012-2014. Ainda na seção 2 – Fatos relevantes –, são analisadas importantes 
iniciativas neste ramo das políticas públicas: a Lei no 13.134/2015, que muda as 
regras do seguro-desemprego, seguro-defeso e abono salarial; a Lei Complementar 
no 150/2015, que regulamenta a Emenda Constitucional no 72/2013, colocando em 
vigor uma série de direitos antes negados aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas; 
e o Plano de Proteção ao Emprego, lançado pela Medida Provisória no 680/2015. 

Na seção 3  – Acompanhamento da política e dos programas –, é analisada 
a execução orçamentária do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT) e dos 
principais programas do Ministério do Trabalho e Emprego. Destaca-se a difícil 
sustentabilidade do FAT, entre os efeitos causados nas suas receitas pela desvinculação 
de receitas da União (DRU) e pelas desonerações no Programa Integração 
Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) 
e o crescimento, ainda que menos intenso em 2014, dos gastos com seguro-desemprego 
e abono salarial; e as distintas trajetórias de crescimento das diversas modalidades 
do seguro-desemprego: trabalhador formal, seguro-defeso, trabalhador doméstico e 
bolsa-qualificação. A seção termina com uma análise do desempenho das políticas 
de intermediação de emprego.

Conclui o capítulo a seção 4 – Tema em destaque, que se dedica a analisar a questão 
da terceirização de mão de obra no Brasil. Começando por uma revisão histórica, 
desde as origens deste processo, ainda no final dos anos 1960, até chegar ao debate atual, 
especial atenção é dedicada às características do Projeto de Lei no 4.330/2004, que visa 
regulamentar a terceirização de mão de obra no Brasil.
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O sétimo capítulo dedica-se aos desafios e políticas voltados para o 
desenvolvimento rural. Na seção 2 – Fatos relevantes –, é abordado o mercado de 
trabalho agrícola, apontando alguns avanços, como o aumento no nível de 
formalização e nos rendimentos dos trabalhadores, porém insuficientes para 
superar as precariedades que ainda caracterizam o emprego agrícola. A seguir, 
discutem-se algumas ameaças colocadas sobre esses avanços, como a rediscussão do 
conceito de “trabalho análogo à escravidão”, e a regulamentação da terceirização 
de mão de obra, que podem ambas ter impactos importantes sobre o mercado de 
trabalho agrícola e suas relações de trabalho. As novas regras para o acesso ao 
seguro-desemprego e ao abono salarial, e seu impacto específico sobre o trabalhador 
do campo, também são analisadas nesta seção. Conclui a seção um panorama dos 
conflitos no campo no Brasil, onde se agregam à luta campesina pelo acesso à terra 
e água questões como a demarcação de terras indígenas e o reconhecimento de 
populações tradicionais.

A seção 3 – Acompanhamento da política e dos programas – inicia apontando 
a aguda dificuldade orçamentária imposta ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário nos anos de 2014 e 2015, para, em seguida, apresentar um balanço do 
Programa de Reforma Agrária, destacando a estagnação no número de famílias 
assentadas a cada ano e os baixos investimentos em estruturação e consolidação. 
Conclui a seção uma análise do desempenho recente do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ). Por sua vez, conclui o capítulo 
a seção 4 – Tema em destaque –, que apresenta e problematiza os pilares do chamado 
“Novo Modelo para a Reforma Agrária”, os quais norteariam a atuação do Incra 
nos próximos anos. 

O capítulo 8, dedicado à pauta de igualdade racial traz, neste número, 
inovação importante ao tratar de temas como o projeto de lei da terceirização e a 
mudança na conceituação de trabalho análogo ao trabalho escravo, como assuntos 
prioritários da luta pela igualdade racial. As franjas do mercado de trabalho, nas quais 
as relações e as proteções são altamente precárias e, no limite, descambam para 
o trabalho análogo ao escravo, são locus privilegiado da produção e reprodução 
da vida de homens negros e mulheres negras. O crescimento da renda média da 
última década, bem como a maior formalização, fenômenos também verificados 
entre a população negra, não foi capaz de reduzir, de forma sustentada, o fosso 
entre negros e brancos no mercado de trabalho. Assim, mudanças no ordenamento 
normativo e jurídico que impliquem maior tendência à terceirização, bem como 
maior dificuldade para enquadramento em crime de trabalho escravo atentam, 
principalmente, contra a proteção dos trabalhadores negros e trabalhadoras negras.

A extinção da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (Seppir) em 2015 é traçada no contexto das dificuldades históricas de se 
justificar e se institucionalizar a pauta de igualdade racial no Estado brasileiro. 
Pautado pelo fatiamento político de suas pastas, da baixa participação dos negros 
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e negras em espaços decisórios, bem como pelo predomínio da meritocracia no 
ethos dominante dos gestores públicos, o Executivo destinou parcas e inconstantes 
parcelas do fundo público à pauta racial, tendo como maior feito dos últimos anos 
a instituição da política de cotas no ensino técnico e superior.

Por fim, o capítulo provoca a reflexão do leitor ao expor as raízes históricas e 
institucionais da ação do Estado mais consistentemente destinada à população negra: 
a violência exercida cotidianamente contra essa população, sob o manto da 
segurança pública. O tema do genocídio de negras e negros, sejam crianças, 
jovens, sejam adultos, por meio da privação de liberdade desumana, homicídio, 
violência policial e privação ao sofrimento da perda, rememoram-nos a extrema 
desigualdade com que são tratados corpos, símbolos e consciências negras. 

De forma igualmente articulada, o capítulo 9, sobre igualdade de gênero, 
fundamenta-se em análise detalhada das teorias, números e expressões da sociedade 
que revelam as profundas e diversas opressões sobre as mulheres: sobre seu corpo, 
sobre sua atuação política e sobre sua vida laboral. O texto demonstra que o 
substrato dessas expressões reside na profunda misoginia de nossa sociedade e na 
sensualização e coisificação dos corpos femininos, base para a generalizada cultura 
do estupro em nosso país.

O ano de 2015 contabilizou, entre muitos retrocessos para a pauta de 
igualdade de gênero, ao menos, dois avanços: a regulamentação dos direitos 
trabalhistas e previdenciários das trabalhadoras domésticas, por meio da LC no 150 
e a contrarreação feminista a diversos casos públicos reveladores da desigualdade 
de gênero em nosso país. Assim, campanhas da sociedade civil contra a cultura de 
abusos e estupros têm se fortalecido nas redes sociais e nas ruas, mostrando a 
amplitude do fenômeno da violência contra a mulher e ratificando os números já 
conhecidos e aqui analisados dos feminicídios (4.762 casos em 2013) e dos estupros 
contra mulheres e crianças (527 casos ao ano). 

No campo da representação política das mulheres, a proposta de cota 
nos assentos do Parlamento – de aumento gradual dos atuais 9,9% para 10%, 
12% e 15%, nas próximas três eleições – foi derrotada, mesmo sendo bastante tímida. 
O Brasil ocupa o vergonhoso 118o lugar no ranking de representação feminina, 
entre 190 países. 

Em suma, nesta edição, mais uma vez revela-se um panorama bastante complexo 
e diverso, o qual o nível de consolidação e maturidade das políticas públicas no âmbito 
do Estado e da sociedade variam consideravelmente. Porém, é importante ressaltar 
que esse mesmo panorama revela avanços e desafios que são, ao mesmo tempo, 
específicos a cada setor, mas também enraizados nas dívidas históricas, marchas e 
contramarchas enfrentadas pelo conjunto das políticas sociais.

Conselho Editorial


