
APRESENTAÇÃO

Desde 2000, a equipe da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc), com 
colaboração eventual de outros colegas do Ipea, edita o periódico Políticas 
Sociais: acompanhamento e análise. Por meio desta publicação, é registrada e 
analisada, de modo crítico, a evolução de uma variedade de aspectos da atuação 
do governo federal no campo das políticas sociais, abarcando desde o marco 
institucional até os recursos gastos e a população beneficiada. Esta 20a edi-
ção completa o acompanhamento de políticas e programas sociais federais no 
último ano do governo Lula e já destaca as principais iniciativas tomadas em 
2011 pelo governo Dilma Rousseff.

Esta edição compreende nove capítulos, cobrindo as principais áreas de 
política social no governo federal (previdência social, assistência social, saúde, 
educação, cultura, trabalho e renda, desenvolvimento rural, igualdade racial 
e igualdade de gênero, além de um artigo especial). Cada capítulo trata dos 
fatos mais relevantes (inova ções legislativas, mudanças institucionais, confe-
rências e fóruns) ocorridos no período, das mudanças nas políticas e nos pro-
gramas e dos principais desafios colocados para cada área. De extraordinário 
em relação a outras edições desta publicação, tendo-se em vista a elaboração 
de novo Plano Plurianual (PPA) em 2011 e as alterações promovidas em seu 
escopo, esta edição contém ainda um artigo que faz um balanço da mudança, 
ao traçar a evolução deste instrumento e discutir sua contribuição para orga-
nizar o planejamento e a gestão pública.

O capítulo Previdência social registra, mais uma vez, a redução da necessi-
dade de financiamento do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), seguindo 
tendência já observada desde 2007. Também discute os diferentes aspectos dos 
três temas centrais da agenda política da área: a questão da reconfiguração do 
fator previdenciário; a reforma da previdência dos servidores públicos; e a deso-
neração das contribuições patronais ao RGPS.

O capítulo Assistência social também dá continuidade ao acompanhamento 
da estruturação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e à evolução dos 
programas de transferência de renda. Um destaque adicional é dado ao plano 
Brasil Sem Miséria, lançado em meados de 2011 e que responde diretamente 
à meta mais enfatizada pelo novo governo (a erradicação da pobreza extrema).  
O capítulo analisa os diferentes eixos do plano, alguns com desdobramentos para 
além da assistência.
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Para a política de Saúde, é enfocado o problema do acesso – em especial, no 
que se refere à desigualdade regional e às vias pública e privada de provisão. Tam-
bém se atualiza o acompanhamento das áreas de atenção básica, atenção de média e 
alta complexidade, vigilância em saúde e assistência farmacêutica, assim como dos 
aspectos institucionais do Sistema Único de Saúde – SUS (gestão e financiamento). 

No capítulo de Educação, dá-se seguimento ao acompanhamento dos prin-
cipais indicadores tanto de acesso quanto de qualidade. Destaca-se ainda o envio 
do Plano Nacional de Educação 2011-2020 ao Legislativo, a criação do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e a necessidade 
de estabelecimento de política para enfrentar a defasagem da educação escolar de 
populações rurais.

No tocante às políticas para a Cultura, além do registro da nova estrutura do 
PPA na área e da evolução dos recursos disponíveis, enfoca-se o objetivo declarado 
pelo governo de promoção da economia criativa. O texto discute os múltiplos 
significados do conceito, bem como os desafios de expandir o acesso aos bens 
culturais por meio do Vale-Cultura e de equilibrar a proteção dos direitos autorais 
com a democratização do acesso.

No capítulo de Trabalho e renda, registram-se mudanças no marco nor-
mativo das relações de trabalho (lei de valorização do salário mínimo, certi-
ficação dos débitos trabalhistas e possível extensão da proteção do trabalho 
doméstico). No referente aos programas, observa-se incerteza quanto aos mar-
cos institucionais tanto do sistema público de emprego quanto da promoção 
da economia solidária, com sinal de mudanças importantes no primeiro a par-
tir do PRONATEC. Apesar da evolução positiva dos indicadores conjunturais 
de mercado de trabalho, a eclosão de uma nova onda de conflitos coletivos em 
torno das grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e 
a ênfase colocada para a inclusão produtiva no Brasil Sem Miséria chamam 
atenção para a urgência de incorporar aos programas de investimento público 
uma política de trabalho mais consistente.

O capítulo de Desenvolvimento rural atualiza os indicadores referentes às 
políticas de reforma agrária e de apoio à agricultura familiar, registra a continui-
dade dos conflitos sociais e da violência contra populações rurais e alerta para 
os perigos de biossegurança representados pelos agrotóxicos e pela liberação do 
plantio do feijão transgênico. Na seção Desafios, discutem-se as propostas para a 
população rural contidas no Plano Brasil Sem Miséria, chamando  atenção, entre 
outros pontos, para a ausência da reforma agrária na sua formulação.

No que se refere à promoção da Igualdade racial, volta-se ao debate da 
reserva de vagas para a população negra – enfocando-se nesta edição os concursos 
públicos – e ao desafio da gestão transversal. A dificuldade de avançar na política 
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contrasta com a atualidade da questão racial no Brasil, representada na expressiva 
diferenciação racial das vítimas de homicídios, e com a prioridade declarada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) ao eleger 2011 o Ano Internacional 
do Afrodescendente.

O tema da autonomia das mulheres, especialmente em sua dimensão eco-
nômica, perpassa todo o capítulo referente à promoção da Igualdade de gênero, 
uma vez que parece estar se constituindo como a prioridade da área nos próximos 
anos. Este redirecionamento da política  – que se amplia para além da temática do 
enfrentamento da violência contra as mulheres –, apesar de importante e neces-
sário, só se fará efetivo se forem enfrentados diversos desafios e limitações das 
políticas setoriais, geralmente direcionadas para mulheres, mas sem de fato incor-
porar o enfrentamento das desigualdades de gênero. Algumas destas questões são 
tratadas ao longo do capítulo que, nesta linha, também registra a aprovação da 
Convenção no 189 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que veda 
qualquer discriminação entre trabalho doméstico – realizado quase que exclusiva-
mente por mulheres  – e os demais trabalhos, bem como analisa em detalhe suas 
consequências para o Brasil.

Espera-se que o conjunto de informações e análises contidas neste número 
do boletim Políticas Sociais: acompanhamento e análise possam ser úteis para 
legisladores, dirigentes e gestores públicos, atores sociais e políticos, bem como 
estudiosos e avaliadores, com interesse nas políticas sociais brasileiras, e, também, 
para contribuir com o debate público que ocorre, de forma permanente, em torno 
das inúmeras iniciativas governamentais tratadas nesta publicação.

Boa leitura!

Conselho Editorial
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