Nota da ABA sobre o falecimento da especialista em políticas públicas Ana Maria Medeiros da
Fonseca
Faleceu em Campinas/SP no último dia 25 de março de 2018, a Doutora em História Social Ana Maria
Medeiros da Fonseca, uma das responsáveis pela criação do Bolsa Família. Ana Fonseca fez graduação
em História - UNICAMP (1981), mestrado em História Social e do Trabalho - UNICAMP (1991),
doutorado em História Social na área de família e relações de gênero - USP (2000). Foi pesquisadora
do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas - NEPP da UNICAMP, desde 1987. Coordenou o
programa de garantia de renda mínima do munícipio de São Paulo (gestão Marta Suplicy), coordenou o
programa Bolsa-Família (outubro 2003-janeiro 2004) e foi a secretária executiva do Ministério do
Desenvolvimento Social (fevereiro/novembro 2004). Analista de Políticas Sociais da Oficina do PNUD
para a América Latina e o Caribe (2005-2006). Analista de Políticas Sociais da Oficina Regional da
FAO desde 2007. Secretária Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza (SESEP/MDS).
Atuou, principalmente, nos temas relacionados à pobreza, programas de transferência de renda,
cidadania, políticas públicas e família.
Como não se cansou de ensinar: “A pobreza atende por muitos nomes. Uma pessoa tem insuficiência
de renda, mas tem também acesso precário à água, insegurança alimentar e nutricional, formas
precárias de inserção no mercado de trabalho e analfabetismo. A pobreza não se reduz a uma questão
de transferência de renda. A pessoa pode ter dinheiro no bolso e continuar pobre por privação de bemestar social. É essa a maneira que enxergamos para dizer que a pobreza é multidimensional”
(Disponível
em:
https://www.cpa.unicamp.br/alcscens/noticias-detalhe/19-a-pobreza-emultidimensional-afirma-ana-fonseca-durante-forum-permanente-na-unicamp, acessado em 27/03/18)
ABA manifesta profundo pesar pela morte da colega Ana Fonseca, uma interlocutora imprescindível
para a promoção da cidadania com respeito à diversidade na sociedade brasileira.

Brasília, 03 de abril de 2018.
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