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Editorial

É com muita satisfação que publicamos o segundo número do Boletim Anual - Con-

texto Social. Produzido pela Associação Nacional da Carreira de Desenvolvimento de 

Políticas Sociais – Andeps, o Boletim busca criar um canal dinâmico de comunicação 

com todos/as os/as ATPS, apresentando a agenda da Associação, notícias, debates e 

conquistas da carreira. 

Por outro lado, o Boletim também tem como objetivo tornar-se um canal mais amplo 

de informações relativas às políticas sociais que interessam ao público mais geral que 

atua com gestão de políticas e programas da área social. Entendemos que a publi-

cação deve funcionar como uma espécie de radar que capte e selecione conteúdos 

relevantes sobre as políticas sociais em suas mais variadas ramificações, sem esgotar 

os conteúdos disponíveis.

A novidade deste número é que queremos dar mais visibilidade aos trabalhos realiza-

dos pelos/as Analistas, seja por meio de artigos acadêmicos, pesquisas ou reflexões 

que estejam vinculadas às políticas sociais. Desta forma, esta edição traz artigos es-

critos por ATPS sobre as temáticas de regularização fundiária de territórios quilombo-

las, sobre gênero e raça e sobre o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar - PAA.

A Andeps destaca que as análises de Analistas publicadas nesta edição refletem a 

opinião dos/as autores/as. Os demais conteúdos são de responsabilidade do Colegia-

do Diretivo desta Associação, eleito para um mandato de um ano que se encerra em 

dezembro de 2018.

Por fim, importa salientar nosso profundo agradecimento aos/às Analistas que se 

empenharam, junto com o Colegiado Diretivo da Andeps, para a construção deste 

Boletim. Assim, agradecemos e parabenizamos Gustavo Vellozo pela concepção e 

design e, também, Julia Dalla Costa, Cecília Bizerra Sousa e Igor Teixeira pelas con-

sistentes análises apresentadas nos textos desenvolvidos especialmente para esta 

edição do Contexto Social.

Boa leitura!

Colegiado diretivo da Andeps

Eleito em Assembleia realizada em 12/03/18 e com mandato até dezembro de 2018 (antecipado 

por adequação à reforma estatutária realizada este ano), o Colegiado Diretivo da Andeps busca re-

presentar e articular a diversidade dos e das ATPS, reunindo servidores e servidoras de ministérios 

e demais órgãos que trabalham com diferentes políticas sociais. Possui representantes em seis 

ministérios, majoritariamente mulheres - indo além do mínimo de 50% estabelecido no novo Es-

tatuto da Andeps -, e se propõe a fazer uma gestão em defesa das políticas sociais e da categoria, 

de forma participativa, democrática e aberta a contribuições e ao apoio do coletivo das/dos ATPS. 

A chapa conta com a experiência de representantes que já passaram por colegiados anteriores, 

mas também com Analistas que pela primeira vez se propuseram a ter o compromisso de compor 

a Associação e trouxeram um novo fôlego para a atuação da Andeps.

Consideramos ser missão da Andeps e do conjunto das/dos ATPS defender a manutenção, o forta-

lecimento e o avanço das políticas sociais, enquanto responsabilidade pública e estatal. Entende-

mos que a valorização e qualificação da carreira não estão descoladas da construção de um Estado 

que garanta a efetivação e a ampliação de direitos sociais.

Temos estruturado e planejado nossa atuação a partir de três eixos, apresentados em Carta Programa:

1. Fortalecimento da Carreira;

2. Defesa dos direitos sociais, das políticas sociais e do Estado democrático de direito;

3. Fortalecimento da Andeps.

Clique aqui para ler a Carta Programa!

Coordenações do Colegiado Diretivo:

Administrativo-Financeira - Avelina Alves Lima (MF) e Maíra Lacerda (MF)

Assuntos Jurídicos - Iracema Moura (MS) e Bárbara Estanislau (MDH)

Assuntos Políticos e Articulação - Dirceu Klitzke (MS) e Marcilio Marquesini (MS)

Comunicação e TI - Fernanda Ayala (MDH) e Ana Gabriela Pudenzi (MDS)

Estudos, Pesquisas e Qualificação da Carreira - Allan Razera (SEAD/PR)

Gestão Institucional - Leonardo Taveira (SEAD/PR) 

Sociocultural - Rita Dicacia Câmara (MDS)
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https://drive.google.com/open?id=1i55qO3MWfjCwQb_cr70M7G3WHdtpfrFi
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Conheça, a seguir, os três grupos de trabalho 
que contaram com a participação de ATPS:

Grupo de Trabalho do Estatuto da An-
deps: Criado para a reformulação do Es-
tatuto da Associação, tendo analisado os 
pontos críticos que necessitam de aper-
feiçoamento, e elaborado proposições 
para compor a nova versão do Estatuto. 

O produto do GT contribuiu sobrema-
neira para a profissionalização da ges-
tão da Associação, diminuindo custos, 
agilizando processos de trabalho, so-
bretudo burocrático-administrativos, 
que favoreçam o aprimoramento dos 
meios institucionais através dos quais 
se busca conquistar os interesses da 

Grupos de Trabalho

Atos e manifestos

carreira. A proposta final foi aprovada 
em Assembleia do dia 24/10

Grupo de Trabalho II Seminário da Car-
reira: o GT foi constituído na perspectiva 
de desenvolver uma proposta e organi-
zar o II Seminário da Carreira Nacional 
de Desenvolvimento de Políticas Sociais. 
O objetivo do Seminário é proporcionar 
um espaço de reflexão sobre as políti-
cas sociais diante da conjuntura brasilei-
ra, possibilitar trocas de experiências e 
interação entre as/os ATPSs e elaborar 
conjuntamente os desafios para os pró-
ximos anos. O GT teve como produto a 
elaboração da programação, com conte-
údos e palestrantes, e também realizou o 
levantamento de orçamentos e parcerias 

necessários para a realização do evento.

Grupo de Trabalho de acompanhamen-
to do Legislativo: O GT Legislativo é uma 
iniciativa permanente da Andeps e trabalha 
no diálogo e na articulação de uma agenda 
legislativa no Congresso Nacional. Tal tarefa 
é de grande importante para a construção 
de condições de pressão pelas demandas 
históricas da carreira, via Parlamento.

Além dos GTs do II Seminário  e do Legisla-
tivo, que permanecem em funcionamento, 
fiquem atentos/as para novos GTs propos-
tos pela Andeps. Sua participação é funda-
mental. Se tiver interesse em fazer parte de 
uma destas iniciativas, entre em contato 
com : associacao.andeps@gmail.com

Neste ano de 2018, a Associação coordenou três grupos de trabalho que 
contaram com a participação de ATPS das mais diversas áreas

Na gestão de 2018 foram realizadas cinco 
Assembleias e reuniões abertas do Colegia-
do Diretivo. As Assembleias realizadas nos 
dias 26/09 e 24/10 trataram sobre as ações 
em curso, o orçamento previsto para 2018, 
as propostas de alteração do Estatuto da As-
sociação elaboradas por um GT coordenado 
pela Andeps e da eleição da Comissão Elei-
toral. No dia 30/11, foi realizada Assembleia 

Assembleias e reuniões abertas do Colegiado Diretivo

de eleição do novo Colegiado Diretivo e Con-
selho Fiscal, cuja gestão terá início a partir de 
01/01/2019. Importante destacar a reunião 
aberta de 19/06, que tratou sobre a festa de 
comemoração dos 5 anos de exercício das/os 
ATPS, além da instalação de dois GTs para a 
construção coletiva de propostas para o Se-
gundo Seminário da Carreira e de propostas 
para adequação do Estatuto da Andeps. 

Articulação de Carreiras
Públicas para o Desenvolvi-
mento Sustentável (Arca)

A Andeps assinou, em conjunto com 
outras associações e sindicatos de car-
reiras públicas federais, o Manifesto 
da Articulação Nacional das Carreiras 
Públicas para o Desenvolvimento Sus-
tentável - ARCA. Clique aqui e leia o 
manifesto na íntegra!

No ano de sua inauguração, a Arca rea-
lizou, em parceria com o Metrópoles e 
com o apoio das entidades signatárias, 
uma sabatina com os/as candidatos/as 
à Vice-presidência da República. Den-
tre os temas abordados estavam o fi-
nanciamento do Estado, a reforma da 
Previdência, a gestão territorial, a saú-
de, a educação, a reforma trabalhista, 
a  matriz energética e a redução das 
desigualdades. 

Além disso, lançou em conjunto com 
outras entidades parceiras o livro 30 
ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
BRASILEIRA – NOTAS PARA UM OBITU-
ÁRIO PRECOCE (1988/2018).  Faça o 
download do livro aqui!

Acompanhamento jurídico

Ao longo do ano, a Andeps realizou o acompanhamento dos três processos jurídi-
cos em curso sob a responsabilidade da Torreão Braz Advogados. Além disso, reali-
zou consultas à Torreão  de modo a assessorar a Associação e demais associados/as 
em dúvidas jurídicas relacionadas à carreira e à atuação da Associação.

Resumo das ações judiciais em curso
1- AÇÃO COLETIVA N. 40236-86.2015.4.01.3400
MATÉRIA: Impedimento da suspensão do estágio probatório durante o gozo da li-
cença maternidade.

2- AÇÃO COLETIVA N. 56890-17.2016.4.01.3400
MATÉRIA: Pagamento dos valores retroativos de Gratificação de Desempenho de 
Atividade em Políticas Sociais (GDAPS) referentes ao período compreendido entre 
a data de investidura no cargo e a percepção da primeira parcela dessa gratificação.

3- MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 1009606-93.2016.4.01.3400
MATÉRIA: Impedimento da suspensão do pagamento da Gratificação de Desempe-
nho de Atividade em Políticas Sociais (GDAPS) aos Analistas Técnicos de Políticas 
Sociais em exercício na Defensoria Pública da União.

Reestruturação do site
institucional da Andeps

Está em curso o redesenho do site institucio-
nal visando melhor adequá-lo às necessida-
des da Associação e ao aprimoramento da 
capacidade de comunicação com os/as asso-
ciados/as e público interessado. Nossa pre-
visão é de que teremos um site novinho até 
o final deste ano! Dentre as mudanças, está 
prevista a criação de uma área personalizada 
para associados/as! Aproveite para conhecer 
nosso site e clique em www.andeps.org.

Conheça o Estúdio Gunga, coletivo contrata-
do para reestruturar o site da Associação e 
que possui sede no Mercado Sul de Taguatin-
ga (DF), local que movimenta e renova anos 
de ocupação e resistência cultural.

Notícias Andeps

Reuniao aberta do 
colegiado diretivo da 
Andeps, contou com a 
participação dos ATPS 
Rubens e Laura.

Reunião ordinária do 
Colegiado Diretivo.

Reunião de planejamento do Colegiado Diretivo Fo
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https://drive.google.com/file/d/1H02cvCib6YYTXsoYpsBGQ9aG_R9EIrHa/view
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/metropoles-sabatina-candidatos-a-vice-presidente-nesta-quarta-269
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/metropoles-sabatina-candidatos-a-vice-presidente-nesta-quarta-269
https://drive.google.com/file/d/1NY2Vxz_-V_HuEU9yeDT5pWYer3Yaa3jd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NY2Vxz_-V_HuEU9yeDT5pWYer3Yaa3jd/view?usp=sharing
http://www.andeps.org/
http://www.estudio.gunga.com.br/
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Desconto em folha

O processo de consignação para paga-
mento da anuidade da associação é uma 
demanda antiga, já apontada como ne-
cessária por outras gestões, porém, por 
questões burocráticas, ainda não tinha 
sido possível sua viabilização. Optou-se 
por esse procedimento em virtude do 
aumento expressivo da inadimplência 
ao logo dos anos, chegando a mais de 
50% em 2017, um cenário que logo 
comprometeria as despesas ordinárias 
da associação. Além disso, trata-se de 
uma forma automática de pagamento, 
o que dispensa o imenso trabalho do 
Colegiado de controle de adimplência. 
O processo foi finalmente iniciado em 
2018 e já se encontra em fase final, 
com previsão de que seja implementa-
do até o final do ano.

Em defesa da democracia

A Andeps se manifestou em defesa dos 
princípios e garantias do Estado Democrá-
tico de Direito. Clique aqui para ver a nota.

II Seminário da Carreira de
Desenvolvimento de Políticas

Sociais em fase de planejamento 

O II Seminário da Carreira de Desen-
volvimento de Políticas Sociais está em 
construção pelo GT coordenado pela 
Andeps e será realizado em parceria 
com a ENAP. A proposta é trazer para 
debate as principais questões relacio-
nadas aos desafios atuais e às pers-
pectivas para as políticas sociais. Devi-
do aos limites de prazo e de recursos 
financeiros, o II Seminário, que estava 
previsto para acontecer em dezembro 
de 2018, foi adiado para o primeiro se-
mestre de 2019, com datas a serem de-
finidas e divulgadas pelo novo Colegia-
do Diretivo da Andeps, o qual tomará 
posse em janeiro de 2019.

A Andeps, em parceria com o Ins-
tituto de Ciência Política – IPOL da 
UnB, e com apoio da ENAP, está 
realizando um conjunto de pesqui-
sas com o objetivo de levantar in-
formações atualizadas da Carreira 
de Desenvolvimento de Políticas 
Sociais. A proposta é de realizar um 
censo, com todas/os Analistas em 
exercício. Estas informações serão 
fundamentais para termos um pa-
norama das características, atuação 
e percepções das/os Analistas da 

Carreira, que permitam não só tra-
çarmos um perfil da Carreira, mas 
avançar em análises mais sofistica-
das a respeito de nossa atuação em 
diferentes aspectos da análise de 
políticas públicas. Os resultados 
subsidiarão a Associação em sua 
articulação interna ao governo e 
junto a atores externos, e também 
na identificação de demandas e 
desafios para a qualificação de 
nossa atuação enquanto Carreira 
voltada às políticas sociais em ní-
vel federal.

É fundamental que todas/os Ana-
listas respondam os questionários. 
Divulgaremos em breve mais infor-
mações sobre a pesquisa. Se tiver 
alguma dúvida, entre em contato 
com: estudos.andeps@gmail.com

Pesquisa Perfil da Carreira 2018

ATPS comemoraram 5 anos de existência como carreira!

Junho de 2018 foi mês de celebração! Há cin-
co anos as/os primeiros analistas de políticas 
sociais tomavam posse em Brasília, dando iní-
cio à atuação da nova carreira nas mais diver-
sas políticas sociais do governo federal. Como 
balanço desses cinco anos de atuação pode-
-se observar que as/os ATPS cumprem papéis 
centrais na formulação, acompanhamento, 
monitoramento, gestão  e, especialmente, 
aperfeiçoamento das políticas sociais desse 
setor, que antes carecia de servidores con-
cursados para executarem essas ações e que 
viabilizassem a continuidade das mesmas 

nas trocas de gestão do governo federal. 
Somos uma carreira diversa em formação 
e experiência, comprometida com os direi-
tos sociais e com o trabalho que realizamos 
diariamente. Portanto, tivemos muitos 
motivos para comemorar! As celebrações 
foram organizadas pela Andeps e um con-
junto de ATPSs, e aconteceram em dois 
momentos: com um encontro na sexta-fei-
ra 29/06 no Bar Pardim e no sábado 30/06 
numa festa cheia de alegria e música, numa 
chácara. Parabéns, Analistas Técnicos/as de 
Políticas Sociais!

Notícias Andeps

A Andeps manifestou sua indignação com o 

assassinato de Marielle Franco, vereadora 

do Rio de Janeiro, e do motorista Anderson 

Pedro Gomes, no dia 14 de março deste 

ano.  Anderson, motorista de Marielle, que 

estava trabalhando para sustentar a famí-

lia, deixou esposa e dois filhos. Marielle, 

mulher, negra, da favela da Maré, quinta 

vereadora mais votada nas últimas elei-

ções, é exemplo de luta pelos direitos hu-

manos e pelos direitos sociais! Clique aqui 

para ver a nota.
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https://drive.google.com/file/d/1uVzcvFEN80Bul9-ydjyUypHEEgf7Aq5f/view?usp=sharing
mailto:estudos.andeps%40gmail.com?subject=
https://drive.google.com/file/d/1t5beiQtKXEcT9wV2ADO6x7R2KMsH0RYb/view?usp=sharing
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Opinião

Reflexões sobre políticas 
públicas e desigualdades 
de gênero e raça no Brasil

Cecília Bizerra Sousa: Analista de Políticas Sociais do Ministério dos 
Direitos Humanos. Trabalha atualmente no Conselho Nacional dos Direitos 

Humanos (CNDH), como assessora de comunicação. Jornalista formada 
pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), com mestrado em Políticas de 

Comunicação e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB).

O racismo estrutura a sociedade brasi-
leira, tanto pelo perverso histórico de 
escravidão, já que o Brasil foi o país de 
maior e mais longa escravidão urbana 
do mundo, e último país das Américas a 
aboli-la, quanto pela característica que 
o racismo brasileiro tem de se reinven-
tar. Para mulheres negras, a perversi-
dade do racismo brasileiro ganha ainda 
mais força, graças à correlação com o 
sexismo e o machismo, de modo que 
ser mulher negra no Brasil é carregar 
marcas deixadas por um histórico an-
cestral de privações e violências, que 
ainda reverberam e persistem, já que 
persistem também o racismo, o sexis-
mo e o patriarcado.

Isso pode ser visualizado na prática 
quando percebemos o quão fortemen-
te as mulheres negras têm sido impac-
tadas pela situação que se estabeleceu 
após o golpe parlamentar, jurídico e mi-
diático de 2016, fortemente permeado 
por elementos de racismo, classismo, 
racismo e misoginia. Vivenciamos gran-
des retrocessos, materializados pela 

redução drástica ou não fortalecimento 
de políticas públicas, com a diminuição 
ou mesmo ausência de orçamento, com 
a não abertura para a participação social 
e o não enfrentamento dos conflitos.

Todo este cenário, sobretudo as medi-
das de austeridades implantadas após 
o golpe de 2016, entre elas a Emenda 
Constitucional 95, que estabeleceu o 
congelamento dos investimentos pú-
blicos para os próximos 20 anos, pro-
movem efeitos imediatos na vida da 
população negra, principalmente das 
mulheres, visto que são as mais afeta-
das pela desigualdade e a pobreza no 
país e demandam serviços e equipa-
mentos públicos, principalmente os 
ligados à creche e as políticas públicas 
de combate à pobreza (as mulheres ne-
gras representam 68% do total de be-
neficiários do Programa Bolsa Família, 
por exemplo).

O resultado disso é que o Brasil segue 
como um dos países mais desiguais do 
mundo, onde a renda é extremamente 

concentrada e onde, entre os 10% mais 
pobres, a maioria é de mulheres negras 
e entre os 10% mais ricos, a maioria é 
de homens brancos, conforme demons-
tra a Síntese de Indicadores Sociais 
2017 – SIS 2017, pesquisa publicada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em dezembro de 
2017, que também revela que o maior 
índice de pobreza se dá na Região Nor-
deste do país.

Vale ressaltar que os 10% mais ricos 
da população despendem 21% da sua 
renda com o pagamento de tributos, 
enquanto que entre os 10% mais po-
bres o percentual é de 32%, conforme 
aponta o estudo “MONITORAMENTO 
DOS DIREITOS HUMANOS EM TEMPOS 
DE AUSTERIDADE NO BRASIL”, realiza-
do pelo Instituto de Estudos Socioeco-
nômicos (INESC), pelo Center for Eco-
nomic and Social Rights (CESR) e pela 
Oxfam Brasil. Ou seja, são os negros, 
e mais especificamente as mulheres 
negras, que pagam proporcionalmen-
te mais tributos no Brasil. Assim, a fal-

ta de justiça fiscal é um dos exemplos 
de como as desigualdades de gênero 
e raça são acentuadas pelas políticas 
adotadas ou pela omissão na adoção de 
políticas que levem em conta a promo-
ção da igualdade.

Com efeito, o racismo à brasileira se 
fortalece e se reinventa pela sua invi-
sibilização e negação. Se ele não exis-
te, se não somos racistas, não há por 
que olhá-lo, nem problematizá-lo, nem 
propor políticas públicas para mudança 
das situações que ele gera. E o proble-
ma persiste. Isso tem alimentado e for-
talecido o racismo em vários espaços, 
dentre eles, no serviço público.

Ademais, há a gravíssima problemá-
tica da violência. Pesquisas recentes 
também afirmam  o quanto os negros 
estão mais sujeitos à violência no Bra-
sil. De 2005 a 2015, enquanto a taxa 
de homicídios por 100 mil habitantes 
negros subiu 18,2%, a mesma taxa 
teve queda de 12,2% entre habitan-
tes não-negros. A estimativa é que 

os cidadãos negros tenham um risco 
23,5% maior de sofrer assassinato. 
De cada 100 pessoas assassinadas no 
Brasil, 71 são negras, de acordo com 
o Atlas da Violência 2017, estudo que 
mapeia os homicídios no Brasil reali-
zado pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) em parceria 
com o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública. Entre os jovens negros, prin-
cipalmente homens e da periferia, a 
situação é ainda mais preocupante. 
Por isso, a mortalidade da juventude 
negra, caracterizada por muitos pes-
quisadores como genocídio, é um dos 
maiores desafios a ser enfrentado.

Também preocupam os índices alar-
mantes de violência contra mulheres 
negras. Em dez anos, o número de 
homicídios de mulheres negras au-
mentou 54%, passando de 1.864 em 
2003, para 2.875 em 2013. No mesmo 
período, a quantidade anual de homi-
cídios de mulheres brancas diminuiu 
9,8%, caindo de 1.747 em 2003 para 
1.576 em 2013, de acordo com Mapa 

da Violência 2015, sobre homicídios 
de mulheres no Brasil.

Todo o exposto, sobretudo a questão 
do jovem negro e da mulher negra 
nos quadros de violência, nos leva a 
refletir sobre o quanto a sociedade 
brasileira ainda é racista, patriarcal e 
sexista. A constatação torna-se ainda 
mais grave quando percebemos que o 
racismo estruturante e institucionali-
zado é reproduzido pelo e dentro do 
próprio Estado. Isso mostra também 
a fragilidade da nossa república, das 
nossas instituições, da nossa demo-
cracia e o tamanho do desafio que 
temos pela frente para mudar esta 
realidade. O desafio revela a neces-
sidade da adoção de medidas em 
muitas frentes, sobretudo aquelas 
que se relacionam com o resgate e 
o aprofundamento da democracia e 
com a promoção de políticas  públi-
cas com recortes específicos de gê-
nero e raça, que deem conta de mi-
nimizar o enorme abismo existente 
na sociedade brasileira.
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...
Homenagem

Em setembro deste ano faleceu Dona Maria de 

Jesus Bringelo, Dona Dijé. A Andeps presta ho-

menagem a esta quilombola, quebradeira de 

coco, conselheira do Conselho Nacional de Povos 

e Comunidades Tradicionais, importante lideran-

ça das comunidades tradicionais, que tanto nos 

ensinou com sua luta incansável pelos direitos 

sociais e por uma democracia na sua forma mais 

completa! Assista a um depoimento de Dona 

Dijé gravado pela Rede Cerrado. 
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O Relatório constata aumento em 14 
dos 19 tipos de violência sistematizados; 
apropriação das terras indígenas é um 
dos principais vetores da violência 

Em três tipos de violência foram re-
gistrados a mesma quantidade de ca-
sos que no ano anterior; e apenas em 
dois tipos de violência houve menos 
casos registrados que em 2016. No 
entanto, estes dois dados são parciais 

e podem ser maiores, conforme reco-
nhece a Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (Sesai). As informações sis-
tematizadas evidenciam que continua 
dramática a quantidade de registros 
de suicídio (128 casos), assassinato 
(110 casos), mortalidade na infância 
(702 casos) e das violações relaciona-
das ao direito à terra tradicional e à 
proteção delas.
Fonte: Cimi

Conselho Indigenista Missionário (Cimi) publica
Relatório Violência Contra Povos Indígenas no Brasil - Dados 2017 Sinopse: “Este livro é uma rica produção 

para todos aqueles que buscam compre-
ender a lógica da sociedade capitalista 
em uma perspectiva crítica, desmistifi-
cando a dinâmica constitutiva de apara-
tos ideopolíticos que visam reiterar as 
condições propícias à acumulação capi-
talista. Com ele, a autora preenche uma 
lacuna importante na produção do co-
nhecimento ao elucidar enigmas e con-
trovérsias da proteção social no capita-

lismo e ao apontar para a sua necessária 
problematização no bojo das condições 
objetivas da sociedade em que foram 
gestados. Cônscia de seu papel intelec-
tual, Camila Potyara oferece a todos que 
lutam na trincheira da construção de um 
projeto societário comprometido com os 
trabalhadores, uma bússola fiel ao pen-
samento crítico e um instrumento de luta 
imprescindível!” Profª Brª Berenice Rojas 
Couto.
Fonte: Cortez Editora

Em novembro de 2015, a Mesa Nacional 
Permanente de Negociação do SUS apro-
va o Protocolo n.9, que institui as Diretri-
zes da Agenda Nacional do Trabalho De-
cente para os Trabalhadores (as) do SUS e 
indica, para o ano de 2016, a intenção de 
construir, junto às Mesas estaduais, mu-
nicipais e distrital, os Planos de Ação para 
implementação dessa Agenda.

O Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômico - DIE-

ESE e a Organização Pan-Americana de 
Saúde –OPAS celebraram, em fins de 
setembro/17, com a interveniência do 
Departamento de Gestão e Regulação do 
Trabalho em Saúde –DEGERTS/Ministério 
da Saúde, o contrato CON17-00023679, 
que prevê o desenvolvimento de vários 
produtos, com vistas à implementação 
da Agenda do Trabalho Decente para os 
trabalhadores do SUS - entre esses, está 
a presente Nota Técnica.

A obra apresenta uma discussão sobre o 
sentido da democracia e sua relação com 
os padrões de dominação presentes na 
sociedade. A ordem democrática liberal 
não pode ser entendida como a efetiva 
realização dos valores que promete, pois 
a igualdade entre os cidadãos, a possibili-
dade de influenciar as decisões coletivas 
e a capacidade de desfrutar de direitos 
são sensíveis às múltiplas assimetrias 
que vigoram na sociedade. Porém, tam-
pouco pode ser lida segundo a crítica 
convencional às “liberdades formais” e à 

“democracia burguesa”, que a apresenta 
como mera fachada desprovida de qual-
quer sentido real. Assim, a democracia 
não é um ponto de chegada, e sim um 
momento de um conflito que se ma-
nifesta como sendo entre aqueles que 
desejam domá-la, tornando-a compatí-
vel com uma reprodução incontestada 
das assimetrias sociais, e quem, ao con-
trário, pretende usá-la para aprofundar 
contradições e avançar no combate às 
desigualdades. 
Fonte: Editora Boitempo.

“A proteção social no capitalismo. Crítica a teoria e
a ideologias conflitantes” de Camila Potyara Pereira

Dieese lança Nota Técnica “Indicadores para a agenda de 
trabalho decente no SUS”

“Dominação e Resistência. Desafios Para Uma
Política Emancipatória” de Luis Felipe Miguel

Sugestões de leituraSugestões de leitura

Clique aqui para baixar a publicação
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O livro reune 18 artigos sobre a atuação 
internacional do Ministério no período. O 
livro conta com um artigo do ATPS Dou-
glas Valletta Luz  sobre a Cooperação em 
Saúde com o Haiti.

Os artigos do livro foram escritos pelos 
funcionários e por profissionais dire-
tamente envolvidos com atividades da 
Assessoria de Assuntos Internacionais 
de Saúde (AISA), com o objetivo de apre-
sentar um resgate histórico de ações rea-
lizadas nesse período, registrar aspectos 
práticos do trabalho da Assessoria, seus 
principais desafios, a multiplicidade e a 
amplitude de seus temas e a atuação do 
corpo técnico que tem contribuído para o 
aumento do protagonismo do Ministério 
da Saúde no cenário internacional. O li-

vro evidencia que a AISA tem se dedicado 
a temas estratégicos para o Ministério da 
Saúde e para o Brasil, contribuindo para 
o fortalecimento da política externa bra-
sileira, para a defesa dos princípios que 
orientam o Sistema Único de Saúde e 
para a promoção de melhorias efetivas 
na saúde, dentro e fora do país. Os te-
mas propostos não esgotam a atuação da 
AISA, mas dão importante panorama de 
parcela significativa de suas atividades. 
Com essa publicação, pretende-se insti-
gar a pesquisa e o conhecimento sobre a 
relação entre a saúde e a política externa 
e aprimorar as atividades desenvolvidas 
pela AISA, bem como contribuir para des-
pertar maior interesse pela política exter-
na brasileira em matéria de saúde pelos 
mais diversos públicos de leitores.

Saúde e Política Externa: os 20 anos da Assessoria
de Assuntos Internacionais de Saúde (1998-2018)

A Fian Brasil lança relatório sobre o Ma-
topiba e aponta impactos ambientais e 
sociais da financeirização de terras

O Relatório “Os Custos Ambientais e Hu-
manos do Negócio de Terras” é fruto de 
duas missões de investigação realizadas 
em setembro de 2017 e janeiro de 2018. 
A primeira missão documentou as con-
sequências das apropriações de terras 

para as comunidades no Estado do Piauí 
e reuniu-se com autoridades do governo 
brasileiro. A segunda missão ocorreu na 
Europa e concentrou-se no envolvimento 
de fundos de pensão da Holanda, Alema-
nha e Suécia na expansão do agronegócio 
e nas apropriações de terras na região.
Fonte: Fian Brasil
Clique aqui para baixar a publicação

O Caderno de Estudos 31 – Desenvolvi-
mento Social em Debate aborda o uso de 
preditores de renda (dados estatísticos) 
para determinar o público-alvo de progra-
mas de transferência de renda pelo mun-
do; o prêmio Progredir; o cruzamento de 
dados que possibilitou uma avaliação do 
Benefício de Prestação Continuada (BPC); 
a capacitação de agentes públicos para 

as políticas sociais; e a parceria entre o 
Controle Interno do MDS e a Secretária 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutri-
cional (Sesan) para avaliação de políticas 
públicas. A publicação é organizada pela 
Secretaria de Avaliação e Gestão da Infor-
mação (Sagi) do órgão.
Fonte: MDS
Clique aqui para baixar a publicação.

Este Texto para Discussão se dedica a 
analisar a mudança ocorrida em 2017 
sobre a forma como são feitos os repas-
ses federais no SUS. Tendo em vista esses 
aportes, o estudo sublinha que os re-
sultados da descentralização podem ser 
negativos para a eficiência na gestão e a 

equidade no acesso aos serviços de saú-
de. Enfatiza-se, ainda, a relevância dos 
arranjos e mecanismos de coordenação 
para a melhoria do resultado da política 
de saúde e da efetividade na gestão dos 
sistemas. Fonte: Ipea
Clique aqui para baixar a publicação

Nova edição do Caderno de Estudos avalia
políticas públicas do MDS

Os custos ambientais e humanos do negócio de terras

Federalismo, Integralidade e Autonomia no SUS:
desvinculação da aplicação de recursos federais
e os desafios da coordenação

Sugestões de leituraSugestões de leitura

Clique aqui para baixar o livro
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Resumo: O presente artigo visa apresen-
tar a política pública de regularização de 
territórios quilombolas operada pelo Es-
tado brasileiro a nível federal. Para isso, 
abordaremos os principais conceitos e 
concepções que foram a base dessa po-
lítica pública, bem como seu processo de 
construção. Por fim, discutiremos os prin-
cipais avanços e desafios considerando o 
cenário atual geral das políticas públicas 
no Brasil. 

Nas três últimas décadas, o Brasil co-
nheceu um amplo processo de redemo-
cratização que possibilitou a entrada na 
agenda do Estado de questões até então 
pouco visíveis, gerando políticas públicas 

Nesta sessão, apresentamos uma série de trabalhos produzidos por ATPS especialmente para esta edição
do Contexto Social. Aqui você encontra o resumo expandido dos artigos e o link para os trabalhos completos.

inovadoras. As demandas por redistri-
buição de terras e reconhecimento de 
grupos étnicos formadores da sociedade 
brasileira ganharam maior evidência nos 
anos 1980. A Carta Magna reconhece aos 
quilombolas, por meio do art. 68 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transi-
tórias (ADCT), a propriedade definitiva 
sobre as terras que ocupam, devendo o 
Estado emitir-lhes os títulos de proprie-
dade. Busca-se assim a reparação social 
pelos anos de opressão histórica sofrida. 
Antes pouco visíveis em meio ao campe-
sinato brasileiro, esse dispositivo cria um 
novo sujeito de direito, o “remanescente 
de quilombo”, que opera a ligação entre o 
passado dos quilombos e a necessidade de 

inclusão atual de uma população com aces-
so precário à terra e serviços públicos.

O fim do regime escravista, no ano de 
1888, não representou o fim da segrega-
ção da população negra no Brasil, nem 
das teorias raciais importadas da Europa 
ou recriadas no Brasil. Não houve qual-
quer tipo de ação por parte do Estado 
para reparação ou agregação dos ex-es-
cravizados na sociedade mais ampla, o 
que gerou um campesinato negro bas-
tante empobrecido, periférico e vivendo 
sobre a égide de teorias raciais de natu-
ralização das desigualdades e a biologi-
zação das diferenças (ALMEIDA, 1999). 
Nesse contexto de estigmatização e ex-

clusão, a aquilombagem (ou seja, a for-
mação de quilombos) foi uma estratégia 
que perdurou não só durante o período 
escravista, mas também após a abolição 
da escravidão.

Retrospectivamente, é importante reto-
mar que, no tempo da colônia e do Im-
pério brasileiro, o conceito de quilombo 
vigente se referia a “toda habitação de 
negros fugidos, que passem de cinco, 
em parte despovoada, ainda que não 
tenham ranchos levantados e nem se 
achem pilões nele”, definição utilizada 
pelo Conselho Ultramarino em carta ao 
rei de Portugal no ano de 1740 (ROCHA, 
2005). Nas épocas colonial e imperial, o 
quilombo representou radical ruptura 
com o sistema brasileiro latifundiário e 
escravista. Foram criminalizados e violen-
tamente reprimidos por representarem 
uma contestação da ordem jurídica, eco-
nômica e social vigentes (MOURA, 1972).

A produção científica sobre as relações 
étnico raciais no Brasil, em especial so-
bre a condição do negro no Brasil, teve 
aumento expressivo nos anos 1970. Em 
meio a essa produção científica, traba-
lhos sobre comunidades negras rurais 
com histórico de ancestralidade escra-
vizada também surgiram. Os avanços 
em termos de estudos histográficos e 
antropológicos fizeram com o que con-
ceito Imperial ficasse longe da realidade 
fática vivenciada pelos grupos aquilom-
bados. Se o estado colonial e Imperial 
considerava crime a fuga e não punia 
outras formas de aquilombamento, isso 
não significa que elas não existiram, e 
os estudos acadêmicos trouxeram, com 
riqueza de dados históricos, tais for-
mas de organização e apossamento da 
terra. Com base nessa produção, a As-
sociação Brasileira de Antropologia foi 
capaz de elaborar definição resseman-
tizada do termo quilombo:

O termo quilombo tem assumido novos 
significados na literatura especializada 
e também para grupos, indivíduos e 

organizações. Ainda que tenha um con-
teúdo histórico, o mesmo vem sendo 
‘ressemantizado’ para designar a situ-
ação presente dos segmentos negros 
em diferentes regiões e contextos do 
Brasil. (...) Contemporaneamente, por-
tanto, o termo não se refere a resíduos 
ou resquícios arqueológicos de ocupa-
ção temporal ou de comprovação bio-
lógica. Também não se trata de grupos 
isolados ou de uma população estrita-
mente homogênea. Da mesma forma 
nem sempre foram constituídos a par-
tir de uma referência histórica comum, 
construída a partir de vivência e valo-
res partilhados. Neste sentido, consti-
tuem grupos étnicos conceitualmente 
definidos pela Antropologia como um 
tipo organizacional que confere per-
tencimento através de normas e meios 
empregados para indicar afiliação ou 
exclusão (...) No que diz respeito a ter-
ritorialidade desses grupos, a ocupação 
da terra não é feita em termos de lotes 
individuais, predominando seu uso co-
mum. A utilização dessas áreas obede-
ce a sazonalidade das atividades, sejam 
agrícolas, extrativistas e outras, carac-
terizando diferentes formas de uso e 
ocupação do espaço, que tomam por 
base laços de parentesco e vizinhança, 
assentados em relações de solidarieda-
de e reciprocidade (ABA, 1994: 81-82).

A política pública de regularização de ter-
ritórios remanescentes de quilombo leva 
em conta os achados da historiografia da 
escravidão e do pós-abolição no Brasil e 
os avanços no estudo dos grupos étnicos 
no Brasil e no mundo. Como implicação, 
o conceito de quilombo, que embasa as 
ações de democratização do acesso à 
terra para esse público, considera a di-
versidade de situações históricas que ori-
ginaram as comunidades resultantes do 
processo de aquilombamento e suas di-
versas histórias de apossamento de terra. 
Se vale dos achados que apontam as co-
munidades quilombolas como tipos orga-
nizacionais, que tem uma história própria 
e estabelecem fronteiras culturais em 

relação ao demais grupo populacionais 
da nossa sociedade. Reconhece, alinhada 
com os avanços das Ciências Sociais, que 
a cultura de qualquer grupo é dinâmica, 
não se podendo, no caso dos remanes-
centes de quilombos, buscar traços cultu-
rais da época do Império nos dias atuais, 
sob pena de se “frigorificar” esse grupo 
populacional (ALMEIDA, 2002). 

A partir de 1988, o Estado Brasileiro fica 
responsável para estabelecer procedimen-
tos jurídicos e administrativos destinados a 
titular os territórios das comunidades qui-
lombolas. Assim, o movimento social qui-
lombola mobilizado, por meio da CONAQ, 
demandou do Governo Federal uma nova 
legislação para os trabalhos de regulariza-
ção de seus territórios. Foi criado um Grupo 
de Trabalho composto por diversos Minis-
térios, que resultou em novas ações do Go-
verno Federal, instituídas por cinco decre-
tos presidenciais. Dentre eles, o Decreto nº 
4.887/2003 regulamentou o procedimento 
para identificação, reconhecimento, deli-
mitação, demarcação e titulação das terras 
ocupadas por remanescentes das comuni-
dades dos quilombos, indicando o INCRA 
como responsável pela execução dessa po-
lítica. O período posterior à expedição do 
Decreto 4.887/2003 foi marcado por dispu-
tas em torno do instituto da autoatribuição 
e dos termos do Art. 68 do ADCT da Cons-
tituição Federal para definição de quais 
terras deveriam ser tituladas. Em 2004, o 
então Partido da Frente Liberal (PFL), atual 
Democratas (DEM), ajuizou a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.239, 
questionando a constitucionalidade do 
procedimento de regularização fundiária 
dessas terras, a qual foi julgada, finalmente, 
em 2018, com decisão favorável à validade 
do Decreto e seus procedimentos.

A partir da discussão junto ao movi-
mento social e academia, o Decreto nº 
4.887/2003 traz a definição de comuni-
dade quilombola, que aponta os quilom-
bos como forma de organização social. 
De acordo com o art. 2º desse norma-
tivo, são considerados remanescentes 
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das comunidades dos quilombos os gru-
pos étnico-raciais, segundo critérios de 
autoatribuição, com trajetória histórica 
própria, dotados de relações territoriais 
específicas, com presunção de ances-
tralidade negra relacionada com a re-
sistência à opressão histórica sofrida. 
Ainda referente ao art. 2º do Decreto 
nº 4.887/2003, são consideradas terras 
ocupadas por remanescentes das comu-
nidades dos quilombos aquelas utilizadas 
para a garantia de sua reprodução física, 
social, econômica e cultural. Dessa for-
ma, tal caracterização legal abrange não 
somente as áreas de ocupação efetiva 
atual, o território se constitui a partir de 
uma porção específica de terra acrescida 
da configuração sociológica e histórica 
que os membros da comunidade constru-
íram ao longo do tempo, em sua vivência 
sobre ela. Esse conceito de território se 
alinha com marcos e decisões interna-
cionais sobre o tema, como a Convenção 
n.169 da OIT.

Não obstante a importância que a terra 
teve para sobrevivência física e cultural 
desses grupos na sociedade brasileira, os 
regimes de terras estabelecidos no Império 
e na República representaram barreiras à 
regularização das terras ocupadas, herda-
das, compradas ou doadas a grupos negros 
no período escravista e no pós-abolição. 
Geralmente despossuídos de acesso a re-
cursos financeiros e à estrutura burocrática 
do Estado, o campesinato negro foi rele-
gado à informalidade. Ademais, a situação 
de vulnerabilidade social dessa população, 
a influência de ideais eugenistas no Brasil 
ainda no século XX, o aumento demográ-
fico e, principalmente, a intensificação e 
modernização da agricultura foram se am-
pliando ao longo dos anos, assim como os 
níveis de conflito, o êxodo e a desagregação 
dos grupos familiares. 

As diversas histórias de uso e ocupação 
de terras por comunidades quilombolas 
recuperadas pelo INCRA, nesses quinze 
anos do programa de regularização de 
territórios quilombolas, são marcadas 

por episódios de esbulho e expulsão de 
áreas outrora ocupadas, além relações 
assimétricas de uso ou de venda de ter-
ras com famílias de maior poder aquisiti-
vo e político, e poucos ou nenhum meio 
para evitar a invasão de suas terras. Des-
sa forma, é essencial não perder de vis-
ta a história da ocupação territorial e do 
ordenamento fundiário do país a fim de 
se compreender a forma que assumiu a 
regularização de territórios quilombolas 
por meio do Decreto 4.887/2003. Como 
afirma Arruti (2003:29-30), “o fim da es-
cravidão não resultou no fim da violência 
racial, nem dos processos de expropria-
ção fundiária e, muito menos, da resis-
tência a eles. Por isso, uma comunidade 

negra, que não tem o título das terras 
que ocupa, sempre foi um alvo privilegia-
do da grilagem, que conformou o atual 
perfil fundiário do país”.

À nova atribuição a cargo do INCRA des-
de 2003, seguiu-se uma fase de regula-
mentação da política de regularização 
de terras remanescentes de quilombos. 
Importante destacar que o INCRA conso-
lida uma pesquisa junto às comunidades 
quilombolas, cuja a principal peça desse 
estudo é o relatório antropológico, que 
tem como objetivo central descrever o 
percurso histórico vivido pelas gerações 
anteriores, elencar os bens materiais e 
imateriais de relevância na construção 
de suas identidades e memória e na sua 
reprodução física, social e cultural e, em 
especial, contar o histórico de ocupação 

do grupo estudado com base na memó-
ria do grupo e documentos disponíveis. 
O INCRA, hoje, detém um acervo rico e 
inédito da história das comunidades ne-
gras rurais e urbanas no Brasil, que conta 
como esses grupos operaram a ocupação 
do espaço territorial brasileiro, suas for-
mas de apropriação e uso das terras, bem 
como os processos de expropriação e ex-
ploração vividos.

A regularização fundiária quilombola se 
trata, portanto, de política pública que 
conjuga as dimensões de reconhecimen-
to e redistribuição social. As demandas 
por reconhecimento são aquelas que 
clamam por aceitação oficial das dife-
renças e especificidades dos grupos. 
Já as demandas por redistribuição são 
aquelas referentes a melhores condições 
materiais de reprodução. O processo de 
titulação das terras remanescentes de 
quilombos dá conta dessa demanda am-
bivalente por reconhecimento da história 
das comunidades negras dentro da histó-
ria brasileira e, ao mesmo tempo, culmi-
na com a entrega do território tradicio-
nalmente ocupado, garantindo acesso 
formal à terra e a permanência em áreas 
suficientes para sua reprodução física e 
cultural, condição básica para o desen-
volvimento e inclusão social. 

Conforme a regularização fundiária de 
quilombos foi se desenvolvendo no país, 
tornou-se crescente a demanda do mo-
vimento social para que ações de desen-
volvimento territorial acompanhassem a 
política pública. Os quilombolas defen-
diam que políticas de fomento produtivo 
deveriam ser agregadas ao acesso à terra 
promovido pelo INCRA, em paralelo ao 
que a autarquia agrária promove aos as-
sentados da reforma agrária. Apenas em 
2016 os quilombolas foram reconhecidos 
pelo INCRA como público do Programa 
Nacional de Reforma Agrária (PNRA), 
abrindo uma nova frente de trabalho a 
esse grupo. Considerando os territórios 
titulados em todo o país, estima-se que 
mais de cinco mil famílias poderão aces-

sar créditos de desenvolvimento rural, 
bem como de construção e reformas de 
benfeitorias. Contudo, a autarquia agrá-
ria atravessa desafios internos para a 
operacionalização dessa política pública. 
Dentre as dificuldades encontradas, a ló-
gica de organização comunal do território 
quilombola difere da individual por lote 
de assentamento da reforma agrária. 

Com base nos estudos realizados pelo 
INCRA, é possível afirmar que a maio-
ria das comunidades quilombolas é 
composta principalmente de famílias 
agricultoras, extrativistas e pescadoras 
artesanais, que dependem em grande 
medida de políticas de complemen-
tação de renda, como o Bolsa Família. 
Muitas delas vivem em situação de in-
segurança e conflito quanto ao acesso à 
terra nas regiões em que vivem. Nesse 
sentido, em pesquisa recente publicada 
pela CONAQ e a Terra de Direitos (2018), 
entre 2008 e 2017 foram assassinados 
38 quilombolas, sendo o ano de 2017 
o mais violento com 18 mortes. Além 
disso, a pesquisa procurou evidenciar 
os múltiplos processos de violência 
sofridos por esses grupos, como ame-
aças, torturas, despejos, entre outros, 
o que demonstra seu estado de vulne-
rabilidade e o principal elemento estru-
tural desses atos: o racismo, seja em 
sua forma institucional, econômica ou 
mesmo ambiental. Como também res-
salta a referida pesquisa, observou-se 
maior número de violações de direitos 
nos quilombos em fase inicial de regu-
larização fundiária, com 60% dos casos 
mapeados (CONAQ e TERRA DE DIREI-
TOS, 2018). Nesse sentido, a regulariza-
ção de territórios tradicionais cumpre 
um importante papel para a garantia da 
manutenção desses povos. 

Contudo, observou-se nos últimos anos 
ações que abalaram a execução dessa 
política pública no âmbito dos três pode-
res. No âmbito do legislativo, ressalta-se 
a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 215/2000, que busca incluir dentre 

as competências exclusivas do Congresso 
Nacional a aprovação de demarcação das 
terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios e quilombolas, cujos debates se 
acirraram entre 2013 e 2015; e a Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI) desti-
nada a investigar a atuação da Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria (INCRA) na demarcação de terras indí-
genas e de remanescentes de quilombos, 
entre 2015 e 2017. Em relação ao poder 
judiciário, a ADI nº 3.239, apresentada 
no STF em 2004 para discutir a consti-
tucionalidade e aplicação do Decreto 
nº 4.887/2003, teve seu julgamento re-
alizado em parcelas, com a conclusão 
apenas em 2018. Nesse ínterim, diversos 
processos de regularização quilombola 
foram contestados sob esse prisma nas 
instâncias judiciais, o que deu margem a 
suspensões processuais e apreensão por 
parte das comunidades, que se sentiam 
desamparadas inclusive juridicamente. 
Ressalta-se que, no tocante ao executi-
vo, o processo de impeachment da Pre-
sidente eleita engendrou uma série de 
mudanças na estrutura ministerial, com 
o retorno da atribuição de regularização 
quilombola ao Ministério da Cultura, a 
quem a Fundação Cultural Palmares está 
vinculada e a transferência do INCRA para 
o Ministério do Desenvolvimento Social. 
Essas alterações, que foram corrigidas, 
manifestam o descaso com a política pú-
blica. Ainda, o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário foi transformado em uma 
Secretaria Especial, tendo sua estrutura e 
ações, importantes para a agricultura fa-
miliar, encolhidas.

Esses acontecimentos demonstra-
ram, em maior ou menor medida, o 
lento processo de desmantelamento 
da política pública e sua subsequente 
preterição. Nesse sentido, observa-se 
que o cenário orçamentário destinado 
a regularização de quilombos reflete 
essa relegação do Estado. Houve, so-
bretudo a partir de 2016, uma intensa 
redução nos recursos orçamentários 

destinados a regularização de terras 
quilombolas, o que acarretou uma 
drástica redução na capacidade de 
execução dessa política.

O Supremo Tribunal Federal confirmou a 
constitucionalidade do Decreto 4.887/2003 
e do critério da autoatribuição como re-
manescentes de quilombo. Mais recente-
mente, além da importância da garantia de 
segurança jurídica no acesso à terra para o 
combate da pobreza no campo e de preser-
vação da cultura dessas comunidades, re-
conheceu-se a importante contribuição dos 
povos tribais como depositários de valioso 
patrimônio natural, além de práticas agríco-
las tradicionais. Uma vez reconhecida a im-
portância dessa política pública, conclui-se 
também que as disputas políticas em tor-
no dessa ação compensatória permearam 
a implementação do Decreto 4.887/2003. 
Apesar da decisão favorável do STF, que en-
cerra uma fase de disputa em torno da sua 
legalidade, a efetivação dos objetivos será 
impactada pelos sequentes cortes do orça-
mento disponível para execução das ativi-
dades. Além disso, soma-se a existência de 
vinte e cinco decretos desapropriatórios 
pendentes de assinatura pela Presidência 
da República desde 2015, perfazendo mais 
de 48 mil hectares que aguardam o proces-
so de desapropriação.

A redução orçamentária das ações 
de regularização de territórios coleti-
vos no contexto de austeridade fiscal 
pode, primeiramente, resultar na per-
petuação de um hiato entre a legisla-
ção existente para a regularização de 
quilombos e a implementação da po-
lítica pública. Uma situação em que o 
Decreto 4.887/2003, apesar de estar 
vigente, não produza efeitos de facto. 
Por fim, a não regularização dos terri-
tórios quilombolas protela a necessária 
resolução de conflitos pela propriedade 
da terra envolvendo esses grupos e, de 
maneira mais ampla, contribui para a 
manutenção do quadro de indefinição 
e insegurança na posse da terra que até 
hoje assolam regiões do Brasil.

17

“A regularização
fundiária quilombola 

se trata, portanto,
de política pública 

que conjuga as
dimensões de

reconhecimento e 
redistribuição social.“

Nesta sessão, apresentamos uma série de trabalhos produzidos por ATPS especialmente para esta edição
do Contexto Social. Aqui você encontra o resumo expandido dos artigos e o link para os trabalhos completos.
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Balanço do programa de 
aquisição de alimentos da 
agricultura familiar (PAA):
desafios e perspectivas

Formação política do Agronegócio

Ígor Teixeira – Analista Técnico de Políticas Sociais da Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da 

Casa Civil da Presidência da República

Caio Pompeia Ribeiro Neto 

Baixe aqui o artigo completo

Baixe aqui o texto completo

Resumo: O PAA tem sido objeto recor-
rente de pesquisas por parte da acade-
mia, governos, representações de agri-
cultores familiares e da sociedade civil 
organizada, além de organismos interna-
cionais. O objetivo deste artigo é realizar 
um balanço do PAA, destacando suas 
principais características e desempenho 
de modalidades, assim como apontar 
limites e desafios para o futuro do pro-
grama. O programa, no momento de sua 
criação, revestiu-se de aspectos inova-
dores ao buscar aproximar a oferta de 
alimentos da agricultura familiar com as 
demandas de consumo da população em 
um contexto de iniciativas mais estrutu-
rantes de combate à fome e à inseguran-
ça alimentar e nutricional. Para ilustrar 
o alcance do PAA utiliza-se a noção de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). 
Estudos do campo da segurança alimen-
tar e nutricional reconhecem o PAA como 
um instrumento potente que favorece a 
aproximação entre produção e consumo 
de alimentos saudáveis na perspectiva do 
direito humano à alimentação adequada. 
O artigo trabalhou com dados gerais de 

Resumo: Nesta tese o ATPS Caio Neto in-
vestiga o agronegócio como fenômeno 
político. Com esse objetivo, analisam-se o 
surgimento e as mobilizações da noção de 
agribusiness nos Estados Unidos, de 1955 
até a década de 1970, nas dimensões aca-
dêmica, corporativa, midiática e estatal. Em 
um segundo momento, estudam-se os meios 
pelos quais a noção foi exportada ao Brasil e 
as formas com que ela começou a ganhar 
proeminência no país, também levando em 
consideração as dimensões citadas acima. 
Posteriormente, aborda-se a constituição, 
no Brasil, de um projeto político-econômi-

execução e das modalidades utilizando 
informações obtidas por meio de base de 
dados federal (PAA Data), além de infor-
mações de execução da Conab. A depen-
der da modalidade, o período de análise 
variou em função da indisponibilidade 

de dados mais consolidados. Do ponto 
de vista de resultados obtidos das infor-
mações secundárias, verificou-se como 

co fundamentado no resgate da noção ori-
ginal de agribusiness, tal como formulada 
na Harvard Business School. Em seguida, 
trata-se dos modos como esse projeto 
ganhou materialidade no que se inti-
tula concertação política do agronegó-
cio. Procuram-se compreender, a partir 
desse ponto, as distintas configurações 
dessa concertação ao longo dos últimos 
25 anos – incluindo tanto suas proposi-
ções e estratégias quanto as controvér-
sias em que foi inserida – até chegar à 
centralidade que detém atualmente no 
processo político brasileiro.

a restrição orçamentária do programa 
tem impactado o desempenho de moda-
lidades importantes como a Compra com 
Doação Simultânea, sobretudo quanto 
ao atendimento do público beneficiá-
rio. Do mesmo modo, como alterações 
normativas recentes alteraram objetivos 
anteriores inerentes à dinâmica de algu-
mas modalidades. Da análise dos dados 
secundários também se verificou o ainda 
baixo índice de participação de jovens 
no PAA. Conclui-se sobre o importante 
papel do PAA e de suas modalidades no 
fortalecimento da agricultura familiar e 
no combate à insegurança alimentar e 
nutricional por meio da aquisição direta 
de alimentos. No entanto, a ampliação do 
programa em seu viés de política agrícola 
e de atendimento das demandas de SAN 
precisará superar alguns desafios e pers-
pectivas como a recomposição orçamen-
tária e o fortalecimento da modalidade 
de Compra com Doação Simultânea na 
perspectiva de inclusão dos segmentos 
rurais ainda pouco atendidos como as 
mulheres, os jovens e demais comunida-
des tradicionais.
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“O programa, no
momento de sua 

criação, revestiu-se 
de aspectos ino-

vadores ao buscar 
aproximar a ofer-

ta de alimentos da 
agricultura familiar 
com as demandas 

de consumo da
população...”

Nesta sessão, apresentamos uma série de trabalhos produzidos por ATPS especialmente para esta edição
do Contexto Social. Aqui você encontra o resumo expandido dos artigos e o link para os trabalhos completos.
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https://drive.google.com/file/d/14iL0GltZf97tIYNBAP6RUZWhxDeN_glG/view
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/332572/1/RibeiroNeto_CaioPompeia_D.pdf
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Dedo na ferida Previdência: de onde
viemos, para onde vamos

“Dedo na Ferida” trata do fim do Estado 

de bem-estar social e da interrupção dos 

sonhos de uma vida melhor para todos/as, 

em um cenário onde a lógica homicida do 

capital financeiro inviabiliza qualquer al-

ternativa de justiça social. Milhões de pes-

soas peregrinam em busca de melhores 

condições de vida enquanto a perversão 

do capital só aspira a concentração da ri-

queza em poucas mãos. Neste cenário de 

tensões sociais, artistas e intelectuais lu-

tam para transformar o mundo levantan-

do temas como os fim dos direitos sociais, 

o desemprego, o mercado e o consumo. 

A arte se converte em ferramenta de mu-

dança social provocando discussões que 

não interessam aos 1% mais ricos.

Fonte: Video Camp

Série de minidocumentários com anima-

ções, entrevistas, depoimentos, dados es-

tatísticos e informações que buscam um 

entendimento do panorama atual da Previ-

dência Social no Brasil, traçando um históri-

co do passado e uma projeção para o futuro.

No primeiro episódio, conheça um pouco so-

bre a história da Previdência Social no país.

No segundo episódio, saiba mais sobre a 

proposta de reforma da Previdência que 

tramita na Câmara.

No terceiro episódio, entenda melhor os 

conceitos de superávit, déficit, arrecada-

ção e demografia na Previdência Social.

Clique aqui para assistir

Para assistirPara assistir

20 21

https://www.videocamp.com/pt/movies/dedo-na-ferida-2017#
https://www.youtube.com/watch?v=7rhh5DREn-g
https://www.youtube.com/watch?v=qUEhJ7o9Ruw
https://www.youtube.com/watch?v=vfy1bRM7FSo
https://www.youtube.com/watch?v=7J_wfkQKqU8

