


PREFÁCIO 

A eclosão da pandemia de covid-19 trouxe para o centro dos debates em todo o 
mundo a necessidade de os governos adotarem medidas para combater os efeitos 
gerados pelo novo coronavírus na sociedade e na economia, em virtude do recurso 
a novas tecnologias para conviver com o confinamento. No Brasil não foi diferente. 
Apesar das dificuldades que o país enfrenta há muito tempo para manter o controle 
das contas públicas e a estabilidade monetária, o governo não poupou esforços 
para atenuar os impactos da crise, especialmente nas famílias mais pobres, dado o 
desemprego de um grande número de trabalhadores que, de uma hora para outra, 
ficaram sem condições de garantir o sustento de suas famílias. 

Num momento como esse, cabe ressaltar a importância da iniciativa da 
diretoria do Ipea de publicar este livro em homenagem a Anna Maria Medeiros 
Peliano, com as lições que ela deixa para todos que almejam um Brasil onde nin-
guém seja condenado a conviver com a fome e onde as desigualdades sociais que 
se perpetuam ao longo dos séculos desapareçam definitivamente. 

Convém destacar que as mudanças que ocorrem no mundo não terminarão 
quando a pandemia for efetivamente controlada. Assim como ocorreu em outros 
momentos da história, as inovações tecnológicas acarretam transformações que 
repercutem no planeta e demandam adaptações no modo de vida, nas habilida-
des para que todos sobrevivam condignamente, e nas medidas que os governos 
precisam adotar para que os países conciliem o desenvolvimento econômico com 
a igualdade de oportunidades para todos os seus cidadãos.

Em seus sessenta anos de história, o Ipea esteve sempre à frente dos aconte-
cimentos, com estudos e pesquisas voltados para o exame rigoroso dos problemas 
com que o país se defrontou, buscando orientar o que precisava ser feito para 
avançarmos no rumo do futuro. Essa é a nossa missão e, no desempenho dela, 
Anna sempre se destacou na defesa dos direitos de todos, sobretudo daqueles que 
precisavam e ainda precisam da mão do Estado para ultrapassar o limiar da pobreza 
e galgar a escada da mobilidade social. 

Com a publicação deste livro, o Ipea oferece a todos a possibilidade de acessar 
um legado inestimável de ensinamentos, inclusive às novas gerações de pesquisa-
dores dessa instituição, para que possam dar continuidade à luta contra a fome, a 
miséria e a injustiça social travada por Anna. 
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