
APRESENTAÇÃO

Esta edição de Políticas Sociais: acompanhamento e análise tem como principal obje-
tivo apresentar um balanço das ações do governo federal em 2008, por meio do exa-
me da implementação da política e dos programas setoriais, bem como da execução 
orçamentário-financeira dos órgãos competentes. Como a atuação governamental 
nesse ano se deu sob um novo Plano Plurianual (PPA), esta análise é particular-
mente complexa, pois não foram poucas as alterações no desenho de programas e 
ações dos diferentes setores da política social, bem como nos arranjos institucionais 
responsáveis por implementá-los e coordená-los. Cada um dos capítulos reflete o 
considerável esforço das equipes das respectivas áreas no sentido de compreender 
essas alterações e seus impactos sobre a efetiva atuação das políticas públicas.

Adicionalmente, a seção fatos relevantes recupera, em cada capítulo, as inova-
ções legislativas, as mudanças institucionais, as grandes conferências e fóruns e 
outros eventos de destaque no âmbito da dinâmica social das respectivas áreas, co-
brindo o período que vai de meados de 2008 ao fim do primeiro semestre de 2009. 

Mais uma vez, abre este periódico o capítulo Política social e desenvol-
vimento, que trata nesta edição sobre o papel das políticas sociais na reação 
à crise econômica internacional, cujos impactos são sentidos no Brasil com 
mais intensidade a partir de setembro de 2009.

Este também é o momento de nos despedirmos das áreas de justiça e segu-
rança pública – que já não integra esta edição – e de direitos humanos e cidadania 
– que nesta publicação faz sua última participação. Estes temas deixam o âmbito 
da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) e passam a fazer parte da re-
cém-estabelecida Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da 
Democracia (Diest). Os temas da justiça e da segurança pública estiveram presen-
tes em quatro edições deste periódico, contribuindo para fortalecer sua presença 
na agenda de pesquisa do Ipea. No caso de direitos humanos e cidadania, nosso 
agradecimento é duplicado: além de enriquecer este periódico com sua presença, 
este tema abrigou em suas páginas os primeiros elementos do que mais tarde vi-
riam a ser os capítulos dedicados à igualdade de gênero e à igualdade racial. 

Agradecemos aos técnicos e aos pesquisadores destas áreas pela contri-
buição dada a este periódico nos últimos anos, com os melhores votos de que 
o estudo destas questões desenvolva-se esplendidamente em sua nova casa.

Boa leitura!
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