
APRESENTAÇÃO

O periódico Políticas Sociais: acompanhamento e análise visa fornecer informa-
ções com conteúdo analítico e periodicamente atualizadas a formuladores e 
gestores governamentais, atores sociais e políticos, estudiosos e avaliadores com 
interesse nas políticas sociais brasileiras. A publicação materializa o resultado 
de um esforço permanente, da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) 
do Ipea, em registrar e analisar de modo crítico a evolução de uma variedade 
de aspectos da atuação do governo federal: recursos, resultados e marcos insti-
tucionais, bem como implicações em termos de equilíbrio federativo, alcance 
de diferentes públicos, melhoria de condições de vida, entre outros aspectos.

Esta edição compreende nove capítulos, cobrindo as principais áreas de po-
lítica social no governo federal (previdência social, assistência social, saúde, educa-
ção, cultura, trabalho e renda, desenvolvimento rural, igualdade racial e igualdade 
de gênero), e aborda a evolução das políticas e dos programas federais de janeiro de 
2009 a setembro de 2010, bem como os fatos mais relevantes – inova ções legisla-
tivas, mudanças institucionais, conferências e fóruns etc. – ocorridos no período. 
Além disso, cada capítulo contém uma seção Desafios, na qual se procurou identi-
ficar as principais questões colocadas para as políticas sociais no futuro próximo.

O capítulo 1, Previdência social, registra a estabilidade dos indicadores de 
cobertura previdenciária até mesmo durante a crise econômica internacional, 
embora o número absoluto de pessoas desprotegidas tenha se elevado tempo-
rariamente. Também assinala que a necessidade de financiamento do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) manteve sua trajetória de redução, com 
aumento da importância do componente da previdência rural. Foram aponta-
dos três desafios ligados à função de proteção social previdenciária: o aumento 
da justiça distributiva do sistema, considerando-se a previdência dos trabalha-
dores do setor privado – por meio do RGPS – e a do setor público – por meio 
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); a elevação da cobertura dos 
trabalhadores ativos; e a necessidade de redefinição de parâmetros para con-
cessão de aposentadorias, tendo em vista as mudanças demográficas em curso.

No capítulo 2, Assistência social, são apresentados os principais avanços em 
termos de regulamentação e operacionalização do Sistema Único de Assistência So-
cial (Suas) e do Programa Bolsa Família (PBF). Chama-se atenção para os ganhos 
potenciais decorrentes da aprovação da Tipificação Nacional dos Serviços Socioas-
sistenciais e do Protocolo de Gestão Integrada de Serviços e Benefícios. Destacam-
-se, ainda, como fatos relevantes, a transição definitiva da responsabilidade pelo 
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atendimento a crianças de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas para a área de educa-
ção, bem como alguns eventos que contribuíram para o fortalecimento do controle 
social no âmbito da política. Como principais desafios da área, são discutidas a 
perspectiva futura quanto ao desdobramento institucional do PBF e os impasses 
para a consolidação do Suas no campo da organização institucional e federativa, do 
financiamento e da relação público-privado.

A análise do capítulo 3, Saúde, destaca os avanços obtidos em áreas im-
portantes do Sistema Único de Saúde (SUS) e aponta os problemas que ainda 
precisam ser sanados. A Saúde da Família, considerada a principal estratégia 
de organização da atenção básica no país, continua com problemas em diversas 
áreas; entre elas, a necessidade de investimentos em infraestrutura que permi-
tam seu melhor funcionamento. A Política Nacional de Atenção às Urgências é 
discutida em detalhes na seção que trata da assistência de média e alta comple-
xidade e destaca as melhorias introduzidas pelo Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgências (Samu) e pelas unidades de pronto atendimento e os problemas 
relativos a recursos humanos que estes ainda enfrentam. Na assistência farma-
cêutica, diversas iniciativas contribuíram para o aumento da cobertura, mas 
a garantia do acesso e o uso racional dos medicamentos permanecem como 
um dos maiores desafios para o SUS. A vigilância sanitária respondeu ade-
quadamente à disseminação da influenza A e eliminou a circulação autóctone 
do vírus do sarampo, mas ainda não tem perspectiva de solução do problema 
da dengue a curto prazo. Em termos de gestão do sistema, o gasto em saúde 
expandiu-se em 2009 – apesar da falta de regulamentação da Emenda Cons-
titucional (EC) no 29 – e há avanços na pactuação da gestão compartilhada 
entre União, estados e municípios. Contudo, ainda há de se avançar em vários 
campos; entre eles, em processo efetivo de pactuação com base em metas, indi-
cadores e resultados. Ao analisar os desafios, conclui-se que enfrentar a questão 
da justiça social na área da saúde implica contemplar simultaneamente o com-
bate às desigualdades no acesso aos serviços de saúde, a efetiva priorização do 
SUS no gasto público e a melhoria da qualidade do sistema público.

No tocante ao capítulo 4, Educação, esta edição comenta a realização da 
Conferência Nacional de Educação de 2010, o impacto da EC no 59 – que am-
pliou a obrigatoriedade da educação básica para a faixa de 4 a 17 anos – e o novo 
Exame Nacional de Cursos (Enem). Também faz a análise da execução orça-
mentária dos programas do Ministério da Educação (MEC) referentes aos níveis 
básico, profissional e tecnológico e superior, além das iniciativas de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), de educação especial e de educação para a diversidade. 
Destacam-se positivamente a expansão da contrapartida de recursos federais no 
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais de Educação (FUNDEB), a ampliação das vagas em instituições públicas 
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tanto na educação profissional e tecnológica quanto nos cursos universitários 
de graduação e o crescimento do número de alunos com necessidades especiais 
incluídos em classes regulares; por outro lado, há evidências de que os resultados 
em termos de redução do analfabetismo e elevação da escolaridade de jovens e 
adultos têm sido fracos. Disto decorre a razão de, entre os múltiplos desafios co-
locados à área educacional, optar-se por abordar a erradicação do analfabetismo, 
ao lado da universalização da educação básica.

O capítulo 5, Cultura, reconstitui as mudanças ocorridas nos últimos quatro 
anos no Fundo Nacional de Cultura (FNC), tanto em termos de normatividade 
quanto de volume de recursos, as quais apontam inflexões importantes no refe-
rencial que norteia as políticas públicas nessa área – ganham centralidade a demo-
cratização, o direito à cultura e a diversidade cultural como valores. Destaque é 
dado ao programa Mais Cultura, que absorve a maior parte dos recursos do FNC 
e procura canalizá-los prioritariamente para grupos em situações de vulnerabili-
dade ou simplesmente excluídos dos circuitos culturais relacionados ao mercados 
e às cidades mais dinâmicas. A partir de dados de pesquisa de percepção realizada 
pelo Ipea, o texto discute os desafios referentes à organização dos espaços urbanos, 
do acesso a bens e equipamentos culturais e da cidadania cultural, enfatizando 
que as desigualdades no acesso à cultura não são redutíveis a outras variáveis 
sociais e econômicas, mas produzem e ampliam as distâncias sociais e culturais.

No capítulo 6, Trabalho e renda, retoma-se o tema da edição anterior 
deste periódico (o impacto da crise internacional) para assinalar que a recupe-
ração da atividade econômica traduziu-se em melhoria expressiva nos indica-
dores de emprego e renda. Chama atenção ainda para a inflexão nos gastos do 
seguro-desemprego, o fraco desempenho dos serviços de emprego, as propos-
tas emanadas da II Conferência de Economia Solidária e as mudanças no apa-
rato de inspeção do trabalho. Elencaram-se três desafios: consolidar o sistema 
público de trabalho, emprego e renda, como meio de compensar diferenças 
entre capital humano e social dos trabalhadores e, assim, promover equidade 
no mundo do trabalho; fortalecer a capacidade das instituições públicas e dos 
atores sociais em garantir o respeito aos direitos do trabalho; e vincular polí-
ticas macroeconômicas a um compromisso de pleno emprego. Propõe-se que 
esses desafios podem ser enfrentados pela implantação progressiva do direito 
ao trabalho, assumindo o Estado o papel de empregador de última instância.

O capítulo 7, Desenvolvimento rural, aponta características, problemas e im-
passes que dificultam ou impossibilitam os avanços da reforma agrária e do pleno 
usufruto dos direitos de cidadania por parte de trabalhadores rurais, assentados 
e agricultores familiares. Atualmente, a produção familiar gera mais ocupações, 
produz mais alimentos e utiliza seus recursos produtivos (áreas e financiamentos 
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menores) de forma eficiente. Isso não se traduz, todavia, em maior efetividade 
dos processos de assentamento ou dos programas de apoio à agricultura fami-
liar – sendo a exceção o crescimento do Programa de Aquisição de Alimentos e 
o incentivo a suprir a alimentação escolar por meio de compras da agricultura 
familiar. Por outro lado, avançam processos de concentração e desnacionalização 
fundiária, assim como de criminalização dos movimentos sociais favoráveis à re-
forma agrária, enquanto processos de ordenamento territorial que deveriam sal-
vaguardar o abastecimento alimentar e a sustentabilidade ambiental são desvirtu-
ados ou implementados muito lentamente. Na seção Desafios, chama-se atenção 
para o fato de que o agronegócio e a agricultura familiar constituem modelos de 
desenvolvimento distintos e que disputam entre si um bem finito (a terra), cujo 
valor de uso transcende, na área rural, a condição de meio de produção agrícola, 
na medida em que envolve dimensões essenciais da vida social, como habitação, 
alimentação e trabalho – questões que estão implicadas na atividade agropecuária, 
mas transcendem a órbita da política agrícola.

No que se refere ao capítulo 8, Igualdade racial, destacaram-se dois even-
tos que polarizaram o debate em 2009 e 2010: o embate sobre cotas raciais 
na educação no âmbito da audiência pública promovida pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e a polêmica aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. 
Em ambos os processos, foram observados movimentos de desconstrução da 
questão racial – negando-se a atualidade do racismo e/ou de suas consequên-
cias em termos de desigualdade – e de reafirmação da necessidade de ações 
afirmativas. Em termos de acompanhamento, registram-se as dificuldades 
de execução das ações voltadas para a titulação e o etnodesenvolvimento 
de comunidades remanescentes de quilombos, bem como a ausência de um 
orçamento explicitamente relacionado ao Plano Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial. O principal desafio identificado é a institucionalização da 
política de promoção da igualdade racial, o que implica avançar na gestão 
da transversalidade – isto é, criar formas de garantir que os órgãos setoriais 
incorporem esta diretriz em seu planejamento e coordenem suas ações.

Situação semelhante é identificada no capítulo 9, Igualdade de gênero. 
A consolidação da política implica que vários órgãos setoriais incorporem a 
perspectiva de gênero no desenho e na operação de suas políticas e seus pro-
gramas; do contrário, os esforços acabam sendo restritos ao que pode ser feito 
por um órgão específico – no caso, a Secretaria de Políticas para as Mulheres 
(SPM), o que confere certa legitimidade à questão; porém, sem dar resultados 
práticos em áreas importantes – por exemplo, acesso e equidade no mercado 
de trabalho. Por outro lado, a existência de uma instância governamental 
específica é tanto um marco simbólico quanto institucional que permite a 
interlocução no âmbito do aparato estatal e fora deste, impedindo que o tema 
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seja simplesmente esquecido. Sinal de que há avanços concretos são apre-
sentados na seção de acompanhamento, que mostra os resultados do Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, especialmente 
na implementação da Lei Maria da Penha e no fortalecimento dos serviços 
especializados de atendimento. Este avanço não foi observado, contudo, na 
esfera da representação política durante as eleições de 2010; particularmente, 
nos espaços legislativos.

Esperamos que o registro e a análise dessa variedade de aspectos das políticas 
sociais no Brasil possam contribuir para o debate público que se dá permanente-
mente nas arenas políticas, na mídia e na sociedade civil como um todo.

Boa leitura!

Conselho Editorial
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