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A AGENDA DE POPULAÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO NO BRASIL

1
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1.1 
 compromiSSo do braSil 

com os temas de população e desenvolvimento 

volver ações para a proteção social daqueles que se 

encontram em situação de maior vulnerabilidade. Ainda 

no âmbito da assistência social, cabe destacar o Progra-

ma Bolsa Família (PBF), que ao condicionar transferên-

cia de renda ao cumprimento de critérios, atua no alívio 

da pobreza e busca garantir maior acesso às crianças e 

adolescentes de famílias vulnerabilizadas aos serviços 

de saúde e educação.

Apesar de formalmente não incluído entre as políticas 

de seguridade social, se reconhece a função primordial 

que o sistema educacional possui no desenvolvimento 

do país, considerando seu potencial para gerar cultura, 

conhecimentos e habilidades necessárias tanto para a 

formação cidadã como de pessoas aptas a adequada 

inserção do mercado de trabalho. No Brasil a educa-

ção básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos 

de idade. Neste sentido, o país foi exitoso no desafio 

de ampliar o nível de cobertura de seu sistema educa-

cional. Em 2014 o Brasil aprovou o Plano Nacional de 

Educação (PNE), o qual estabelece metas para a política 

educacional para os próximos dez anos e busca atuar 

na garantia do direito a educação básica com qualida-

de, na ampliação das oportunidades educacionais com 

redução das desigualdades, na valorização dos profis-

sionais da educação e melhoria da educação superior, 

dada sua contribuição para a geração de renda e de-

senvolvimento socioeconômico.

O compromisso do Brasil com os temas de População 

e Desenvolvimento se consubstancia em um conjunto 

de políticas públicas, como as listadas anteriormente, 

que demonstram o incansável esforço do País no senti-

do de elaborar planos e implementar ações que tenham 

impactos reais, especialmente no sentido de reduzir ini-

quidades e melhorar a qualidade de vida da população 

brasileira.

Os compromissos firmados pelo Brasil no âmbito da 

agenda de população e desenvolvimento encontram-

-se compreendidos em um contexto mais amplo de 

direitos fundamentais da pessoa humana, em conso-

nância com as normas e princípios presentes na Consti-

tuição Federal brasileira (CF/88). O art. 1º da CF/88, por 

exemplo, estabelece como fundamento da República a 

dignidade da pessoa humana; já o art. 3º estabelece 

como objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil: a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária e a promoção do bem de todos sem precon-

ceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou-

tras formas de discriminação.

O Brasil apresenta um conjunto de políticas que pos-

suem forte convergência com o atendimento das me-

tas pretendidas pela Agenda de P&D. Neste aspecto, 

a CF/88 estrutura políticas garantidoras dos direitos de 

saúde, assistência e previdência que juntas formam o 

tripé da seguridade social no país. Essas políticas foram 

fortalecidas ao longo do tempo em razão da previsão 

constitucional de garantia inalienável de direitos asse-

gurados pelo Estado à sociedade brasileira.

Ao considerar a saúde direito fundamental, a CF/88 ins-

tituiu o Sistema Único de Saúde (SuS), política que bus-

ca oferecer acesso universal, integral e gratuito a um 

conjunto de ações e serviços de saúde aos cidadãos 

brasileiros. O SuS é um dos maiores sistemas de saúde 

pública do mundo e compreende desde procedimen-

tos simples até atendimentos de alta complexidade, 

bem como o fornecimento de medicamentos, vacinas 

e ações de vigilância sanitária.

As políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Sis-

tema Único de Assistência Social (SuAS) também de-

sempenham papel fundamental na busca do adequado 

desenvolvimento social ao fornecer serviços e desen-
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1.2 
comiSSÃo NacioNal dE populaÇÃo  

E dESENVolVimENTo - cNpd 

A Comissão Nacional de População e Desenvolvi-

mento (CNPD) foi instituída menos de um ano após 

a realização da Conferência Internacional de Popu-

lação e Desenvolvimento (CIPD), mais conhecida 

como Cairo-94, tendo sido uma das primeiras co-

missões instituídas na região em atenção às reco-

mendações do Programa de Ação da CIPD. Neste 

sentido, a criação de uma instância especificamente 

preocupada com a governança dos temas e agen-

tes envolvidos na agenda de P&D tornou-se um dos 

pontos altos da trajetória brasileira.

A CNPD atua como instância de monitoramento dos 

compromissos assumidos regional e internacional-

mente e na condução de diálogos com entidades 

nacionais e internacionais sobre as questões de po-

pulação e desenvolvimento, buscando a integração 

dos temas nas políticas nacionais. Em seu formato 

atual a Comissão é constituída por representantes 

de órgãos de governo e da sociedade civil, bem 

como por setores chave da agenda de P&D do Po-

der Executivo Federal.

Vale destacar o papel tanto do Comitê Executivo da 

CNPD – órgão decisor estruturante – como da Se-

cretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (SAE/PR) no processo de institucionaliza-

ção da Agenda de P&D no Brasil pelo fortalecimento 

da Comissão em algumas dimensões estratégicas: 

estabelecimento de uma visão de futuro; realização 

de reuniões sistemáticas para discussão de políti-

cas públicas de interesse para o país; construção 

de documentos de subsídio para a participação de 

delegações brasileiras em fóruns internacionais es-

pecializados; produção de conteúdo na forma de 

cadernos temáticos; e ampliação do diálogo com a 

sociedade civil.
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1.3 
 dimENSÃo iNTErNacioNal 

de atuação da cnpd

fia e Estatística (IBGE) como ponto focal do Grupo 

de trabalho ad hoc de indicadores regionais, indi-

cando os participantes setoriais do governo para 

colaboração em cada capítulo do Consenso. Dessa 

forma, o IBGE tem sido responsável por provocar a 

discussão governamental no que se refere a indica-

dores abrangidos por temáticas afins aos capítulos 

do Consenso de Montevidéu, gerando sugestões e 

recomendações do país na elaboração da lista de 

indicadores de monitoramento regional da CRPD e 

configurando-se, assim, como o interlocutor atual da 

Secretaria da CRPD.

Outra dimensão de peso na trajetória histórica da 

CNPD foi seu constante envolvimento com as rela-

ções internacionais do Brasil, em âmbitos regional 

e global.

A CNPD participou ativamente de todas as reuniões 

anuais da Comissão de População e Desenvolvimen-

to (CPD), realizadas nas Nações unidas, buscando 

trazer as deliberações aprovadas por consenso para 

as políticas nacionais. Ademais, tem atuado de forma 

intensa no monitoramento quinquenal do Programa 

de Ação, a exemplo de suas revisões +5, +10, +15 e 

+20. Principalmente na última revisão da Agenda, a 

CNPD teve participação intensa desde a última reu-

nião do Comitê Especial da CEPAl sobre População 

e Desenvolvimento, realizada em Quito, Equador, 

em 2012. Naquele momento, o Comitê Especial se 

transformou em Conferência Regional de População 

e Desenvolvimento (CRPD), sendo encarregada do 

processo regional de revisão +20 da CIPD, com a 

realização da I CRPD, que culminou na aprovação do 

Consenso de Montevidéu em agosto de 2013.

A partir de então, o Brasil participou de todas as 

delegações enviadas para as reuniões da Mesa Di-

retiva da CRPD, realizadas anualmente na Cepal, 

trazendo os resultados para o pleno da Comissão, 

assim como enviou representantes e participou ati-

vamente na II CRPD realizada no México em 2015. 

Nessas reuniões e na II Conferência foram definidos 

os mecanismos de monitoramento do Consenso, 

como a definição do Guia Operacional e a designa-

ção do Grupo de trabalho Ad Hoc, para confecção 

da proposta de indicadores e metadados para o mo-

nitoramento regional dos compromissos assumidos 

pelo país no âmbito da agenda. Ao final de 2015, 

a CNPD designou o Instituto Brasileiro de Geogra-
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1.4 
parTicipaÇÃo Social E coNVErgêNcia 

da agenda p&d com os ods

e pela convergência com a Agenda de P&D e dos 

ODS. O governo brasileiro institucionalizou a Co-

missão Nacional para os ODS (CNODS), por meio 

do Decreto nº 8.892, de 31 de outubro de 2016. A 

Comissão atua como instância consultiva e paritária, 

entre governo e sociedade civil e tem por objetivo 

internalizar e difundir a Agenda 2030 e dar transpa-

rência ao processo de sua implementação no Bra-

sil. A CNODS é responsável por propor estratégias, 

instrumentos, políticas públicas (ações e programas) 

e monitorar o seu desenvolvimento. Os compromis-

sos da CNODS para o biênio 2017-2019 estão con-

solidados no Plano de Ação da Comissão (http://

www4.planalto.gov.br/ods/publicacoes/plano-de-

-acao-da-cnods-2017-2019). Neste sentido, também 

foi realizado um alinhamento entre os atributos dos 

ODS e do PPA que demonstrou a convergência en-

tre o principal instrumento de planejamento de mé-

dio prazo do país e os compromissos firmados na 

Agenda 2030 e permitirá o monitoramento de sua 

execução.

Em atenção ao reconhecimento da importância da 

participação social em uma sociedade democrática 

em que cada vez mais a deliberação governamental 

necessita incluir as variadas vozes que compõem a 

sociedade brasileira e no intuito de construir políti-

cas públicas capazes de atuar sobre os problemas 

e demandas da sociedade, a Política Nacional de 

Participação Social, instituída pelo Decreto nº 8.243, 

de 23 de maio de 2014, define várias instâncias e 

mecanismos de participação social. 

Aqui destacamos os Conselhos de políticas públi-

cas que são instâncias de diálogo entre a sociedade 

civil e o governo para promover a participação no 

processo decisório e na gestão de políticas públi-

cas, de modo geral, com composição paritária; e as 

Conferências Nacionais, instâncias periódicas de 

debate, de formulação e de avaliação sobre temas 

específicos e de interesse público, com a participa-

ção de representantes do governo e da sociedade 

civil, podendo contemplar etapas estaduais, distri-

tal, municipais ou regionais, para propor diretrizes e 

ações acerca de determinado tema. O Governo tem 

buscado a convergência dos ciclos das Conferên-

cias Nacionais com o ciclo do PPA, para que as pro-

postas da sociedade civil possam ser incorporadas 

ao planejamento e à gestão pública.

Ainda com relação à participação social, salienta-

-se que a trajetória do País no acompanhamento da 

agenda conta com o acompanhamento por parte da 

sociedade civil, inclusive com presença de repre-

sentantes nas delegações brasileiras nas conferên-

cias e outros eventos internacionais sobre o tema.

Por fim cabe destacar as iniciativas do país no âmbi-

to da Agenda 2030, por sua expressão internacional 
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1.5 
 ElaboraÇÃo do rElaTório braSilEiro 

de acompanhamento do consenso de montevidéu

O processo de elaboração do Relatório Brasileiro 

de Acompanhamento do Consenso de Montevidéu 

ocorreu em duas fases. Na primeira fase, e dado o 

adiamento da III CRPD, a CNPD deliberou pela cons-

trução de um Relatório Preliminar que seria apresen-

tado na Reunião Extraordinária da Mesa Diretiva da 

CRPD que ocorreu de 7 a 9 de novembro de 2017 em 

Santiago, Chile. O processo de elaboração do Re-

latório Preliminar contou com a definição de ponto 

focal e colaboradores adicionais responsáveis pela 

elaboração inicial do Relatório, considerando-se o 

conhecimento e especialidade dos envolvidos com 

a temática. Entre os pontos focais e colaboradores 

foram envolvidos representantes governamentais e 

da sociedade civil, estes últimos com conhecimento 

e experiência nos temas dos respectivos capítulos 

e, principalmente, com trajetórias reconhecidas no 

acompanhamento histórico da agenda de Popula-

ção e Desenvolvimento.

No intuito de promover a participação da socieda-

de civil mais ampla, para além dos representantes 

já envolvidos nas atividades da CNPD, na elabora-

ção do Relatório realizou-se uma Oficina na qual 

os pontos focais apresentaram uma proposta de 

estrutura e conteúdo para cada capítulo temático 

do Guia Operacional. As propostas apresentadas 

foram objeto de discussões e proposições por par-

te de representantes da sociedade civil e de outros 

agentes governamentais. Além dos debates rea-

lizados na Oficina, houve abertura de prazo para 

que organismos da sociedade civil e representan-

tes do governo encaminhassem suas colaborações 

para que fossem incorporadas pelos pontos focais 

ao texto do relatório preliminar. Este processo será 

contínuo e mais amplo no prosseguimento do tra-

balho, para a confecção do Informe Nacional, que 

será apresentado na III CRPD. Na segunda fase, em 

uma parceria entre a SAE/PR e o uNFPA, procurou-

-se adensar o Relatório Preliminar com a inclusão 

de políticas representativas dos avanços da Agen-

da de P&D no Brasil, harmonizando o documento 

em termos de estrutura textual e linguagem, assim 

como atualizando dados e referências. O relatório 

foi, então, apresentado à Comissão em reunião no 

dia 20 de julho de 2018 que debateu sobre seu 

conteúdo e aportou em momento subsequente in-

sumos para a conformação de uma versão final des-

te informe nacional.
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1.6 
uma ViSÃo gEral do braSil 

em grandes números
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Amazônia

Cerrado

Pantanal

Mata Atlântica

Caatinga

Pampa

Belém

Natal

Macapá

Manaus

Cuiabá

MaceióPalmas

Recife

Vitória

Goiânia

Aracaju

Teresina

São Luís

Salvador

Brasília

Boa Vista

São Paulo

Fortaleza

Rio Branco

Porto Velho
João Pessoa

Campo Grande

Florianópolis

Curitiba

Porto Alegre

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

AM

AC

RO
MT

MS

SP

MG

PR

SC

RS

TO

GO

PA MA

PI

CE RN

PA

PE
AL

SE

BA

ES

RJ

APRR
Biomas8

Fontes:
1Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 2013.

2IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2014.
3 IBGE, Projeção da População do Brasil, por Sexo e Idade, para o Período 2000/2060, Revisão 2013.

4 IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua 2016. Taxa cambial de 29/07/2016.

5 IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência
da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 2014. O dado do PIB de 2016 é preliminar, baseado nas Contas Nacionais

Trimestrais. No 3º trimestre de 2017 será revisado e divulgado oficialmente. Taxa cambial média de 2016
6 IBGE, Área Territorial 2015.

7 IBGE, Malha Municipal 2015.
8 IBGE, Mapa de Biomas do Brasil. Primeira Aproximação 2004.

9 IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios 2015.

10 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Estatísticas do Comércio Exterior 2016.
11 Ministério de Minas e Energia. Resenha Energética Brasileira - Exercício de 2015.
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 IMPLEMENTAÇÃO DO  
CONSENSO DE MONTEVIDÉU

2013 a 2019

Este capítulo procura apresentar um diagnóstico mais próximo 

da realidade atual do Brasil, à luz dos eixos estabelecidos pelo 

Consenso de Montevidéu. Em cada parte utilizou-se a definição 

equivalente à letra do Consenso para a discussão circunstanciada 

– por dados, estatísticas e referências bibliográficas – da situa-

ção recente do país, apresentando um contexto geral com marcos 

normativos e políticas públicas, os avanços da agenda no Brasil e 

os desafios que estimulam proposições para o futuro.  Em suma, 

trata-se um documento de posição que procura informar sobre a 

história recente das políticas brasileiras em população e desenvol-

vimento e evidenciar com detalhes e transparência as conquistas 

e os principais obstáculos para a concretização do Consenso de 

Montevidéu no Brasil.

2
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a 
iNTEgraÇÃo plENa da populaÇÃo 

e sua dinâmica no desenvolvimento sustentável  
com igualdade e  respeito aos direitos humanos

problemas conjunturais e estruturais. No primeiro 

caso, a retomada do crescimento faz-se premente 

para aliviar as aflições provocadas pela longa crise 

econômica. No segundo, a elevação dos índices de 

investimento e da produtividade em meio ao fim do 

bônus demográfico apresenta-se como uma das 

questões mais cruciais para o desenvolvimento do 

país no longo prazo. 

Nas últimas décadas, um dos maiores sucessos do 

Brasil na promoção da inclusão social deu- se no 

combate à pobreza extrema. Para a linha monetária 

estipulada pelos Objetivos do Milênio, equivalente 

a PPP$ 1.25 por dia, o percentual de pobres recuou 

de 16% em 1990 para pouco menos de 4% em 2015 

(ver anexo tabela 1). O país atingiu em 2005 a meta 

de reduzir a pobreza extrema pela metade – uma 

década antes do prazo final. Com isso, na prática, 

mesmo a linha mais elevada utilizada pelos Obje-

tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de 

PPP$ 1,90 por dia já se tornou baixa demais para 

o padrão de desenvolvimento alcançado pelo Bra-

sil. Este avanço contribuiu para orientar as políticas 

nacionais visando atingir o desenvolvimento susten-

tável nas dimensões econômica, ambiental e social, 

como preconizado pela Rio+20 e na Agenda 2030 

dos ODS. 

CONTExTO GERAL

A Constituição Federal de 1988 institucionalizou 

a promoção da equidade por meio da garantia de 

direitos sociais amplos. Desde então, o Estado bra-

sileiro assumiu o dever o e desafio de efetivar as 

prescrições constitucionais e superar atrasos histó-

ricos. Do ponto de vista das políticas públicas, os es-

forços das últimas décadas recaíram principalmente 

sobre a ampliação do acesso a serviços públicos, o 

combate à pobreza pela privação de renda e ações 

afirmativas com foco em grupos historicamente 

marginalizados, como pretos e pardos e indivíduos 

com deficiência, com intuito de promover o pleno 

exercício de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais, sem qualquer tipo de discriminação.

Em geral, as iniciativas têm sido incrementais e 

gradualistas, com escopo ditado pelas condições 

macroeconômicas de cada período e por ações de 

cooperação internacional. Na primeira década des-

te século, o cenário externo favorável abriu espaço 

para a expansão mais acelerada de programas so-

ciais em um contexto de crescimento econômico e 

queda do desemprego. Mediante ações e recursos 

disponíveis a fim de assegurar o pleno exercício de 

direitos, todos os indicadores sociais baseados no 

mercado de trabalho ou na renda monetária das 

famílias mostraram avanços significativos. Embora 

mais lentamente, o acesso a direitos e serviços pú-

blicos também progrediu, inclusive no que tange ao 

reconhecimento ao trabalho dos direitos das pes-

soas com deficiência.1

No entanto, a forte recessão dos últimos anos afe-

tou este processo, e hoje o país se vê diante de 

 

1Esse direito abrange oportunidade de manter com um trabalho 
de sua livre escolha ou aceitação no mercado laboral, em 

ambiente que seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com 
deficiência, respeitadas as questões relacionadas à forma, 

condições de recrutamento, contratação e admissão, perma-
nência no emprego, ascensão profissional e condições seguras 

e salubres de trabalho;
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estruturante para o sucesso continuado do progra-

ma, revelando algumas surpresas.4 A focalização 

alcança um nível elevado em comparação a outros 

programas de transferência condicionada de renda 

da América latina e Caribe (Ver Gráficos Anexo), tan-

to entre os 20% mais pobres, quanto entre os 40%.5

Alinhados aos avanços em torno do Programa Bol-

sa Família6, encontramos os programas Água para 

todos e Cisternas que tiveram impacto positivo na 

vida da população brasileira (particularmente a ru-

ral na Região do Semiárido), pelo acesso à água em 

quantidade, qualidade e regularidade adequadas à 

sustentabilidade da vida. Para o período 2011-2014 

(outubro) foram executadas 781 mil cisternas de 

água para consumo humano e 101,9 mil tecnologias 

de água para produção. A contar desde 2003, são 

mais de um milhão de cisternas de água para con-

sumo humano e 109,6 mil tecnologias de água para 

produção. (Ver Gráficos Anexo).7

A tarifa Social de Energia Elétrica (tSEE), que garan-

tia gratuidade total de energia para indígenas e qui-

lombolas, foi ampliada para famílias de baixa renda 

com o consumo mensal de até 70 quilowatts-hora 

(kWh) por mês, medida que deverá ter impactos po-

sitivos num próximo ciclo de avaliação desta política 

(Pl 10332/2018).

AVANÇOS

Superação das desigualdades

Ao contrário de boa parte do mundo, as pesquisas 

domiciliares brasileiras também mostraram redução 

prolongada e significativa da desigualdade de renda 

a partir da virada do século. Os programas sociais 

desempenharam papel relevante nessa redução. O 

Programa Bolsa Família, por exemplo, reduziu a ex-

trema pobreza em mais de 28% nos primeiros dez 

anos do programa com uma contribuição relativa de 

mais de 12% para a queda da desigualdade. Igual-

mente, o Programa Bolsa Verde atendeu, até de-

zembro de 2017, 76 mil famílias residentes de unida-

des de Conservação de uso Sustentável, Projetos 

de Assentamento Convencionais e Ambientalmente 

Diferenciados e famílias de ribeirinhos com termo 

de autorização de uso concedido pela Secretaria de 

Patrimônio da união.2

As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Famí-

lia (PBF) alcançaram em fevereiro de 2018 a cifra de 

14,08 milhões de pessoas, cerca de 24% da popu-

lação brasileira, graças a um trabalho contínuo de 

aprimoramento do programa. O trabalho  realizado 

pelo Projeto Raio-x Bolsa, de atuação coordenada e 

padronizada do Ministério Público Federal em todo 

o país, com a expedição sincronizada de mais de 

4,5 mil recomendações aos gestores municipais, no 

período de 18 de julho a 2 de setembro de 2016, 

permitiu reduzir prejuízos e melhorar o procedimen-

to de cadastramento de beneficiários do programa.3

A ampliação dos níveis de focalização do PBF (de-

finição do público-alvo, dimensionamento da popu-

lação, aprimoramentos nos mecanismos de seleção 

de famílias, processos massivos de qualificação das 

informações do Cadastro Único, com ênfase nos ca-

dastros das famílias beneficiárias) tornou-se medida 

 
2O Bolsa Verde é um programa coordenado pelo MMA que 

atende famílias de extrativistas, assentados e ribeirinhos que 
desenvolvem atividades sustentáveis em áreas com relevantes 

ativos ambientais, promovendo a melhoria das condições de 
vida e a elevação de renda dessas populações, ao mesmo 
tempo em que incentiva a conservação dos ecossistemas.  

As famílias que fazem parte do Programa Bolsa Verde recebem 
transferências trimestrais no valor de R$ 300 por um período 

de dois anos, que pode ser prorrogado e beneficiou famílias em 
praticamente todos os biomas e estados brasileiros.  

Desde o início do Programa, 77.577(setenta e sete mil, qui-
nhentos e setenta e sete) famílias foram beneficiadas. Desse 

total, mais de 85% residiam em áreas da Amazônia Legal. Em 
dezembro de 2017, o Programa atendia 48.802 famílias em todo 

o território brasileiro.

3Disponível em: http://www.raioxbolsafamilia.mpf.mp.br/ 
diagnostico.

  
4O cruzamento entre o Cadastro Único e as informações das 
últimas sete edições das Olimpíadas Brasileiras de Matemá-

tica (OBMEP) revelou jovens de famílias beneficiárias do PBF, 
distribuídos em todos os estados brasileiros, da ordem de 1.288 
medalhistas e 465 menções, de um total de 2.717. Ver Cadernos 
de Estudos Desenvolvimento Social em Debate. – N. 30 (2018)- 

Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Social; Secretaria 
de Avaliação e Gestão da Informação, 2005- .

5Ver Cadernos de Estudos Desenvolvimento Social em Debate. 
– N. 30 (2018)- Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento So-
cial; Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, 2005- .

6Merece destaque o programa de educação financeira Futuro 
na Mão é a mais nova iniciativa do Ministério do Desenvol-
vimento Social (MDS) e busca levar conhecimento sobre a 

gestão de finanças pessoais para as famílias que participam do 
Programa Bolsa Família (PBF). Desenvolvido ao longo de quatro 

anos e testado com 4.219 mulheres em 36 municípios, na pri-
meira fase, que já está em operação, estão sendo ministradas 

oficinas e entregues materiais para mais de 200 mil benefi-
ciárias que se espera tornem-se mulheres protagonistas na 

superação da pobreza. Ver Cadernos de Estudos Desenvolvi-
mento Social em Debate. – N. 30 (2018)- Brasília, DF: Ministério 
do Desenvolvimento Social; Secretaria de Avaliação e Gestão 

da Informação, 2005-.

7Um resultado relevante é o fato de que a compra do material 
para edificação das tecnologias, feita no comércio local ou de 

municípios adjacentes, dinamiza a economia regional, uma vez 
que cerca de 70% de todo o recurso investido no Programa, su-
perior a dois bilhões de reais, tem sido empregado no comércio 
dos municípios da região. Ver Cadernos de Estudos Desenvolvi-
mento Social em Debate. – N. 23 (2015). Brasília, DF: Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

http://www.raioxbolsafamilia.mpf.mp.br/diagnostico
http://www.raioxbolsafamilia.mpf.mp.br/diagnostico
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neficiaram a base e os estratos intermediários de 

renda. Ainda que em marcha mais lenta, o acesso à 

infraestrutura básica e a serviços públicos também 

progrediu, inclusive para pessoas com deficiência – 

por meio de adaptações razoáveis, modificações e 

ajustes necessários, a fim de assegurar que pudes-

sem exercer, em igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas, todos os direitos humanos e li-

berdades fundamentais – dando continuidade a um 

processo de duas ou três décadas.

Além disso, dados do Ministério do trabalho e Em-

prego mostram o crescimento de 6,3% na partici-

pação de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. Os números, que apresentaram queda de 

12% no período de três anos (2007 a 2010), têm re-

cuperação no preenchimento das vagas. Segundo 

os dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(Rais), divulgados nesta terça-feira (18), cerca de 46,3 

milhões de brasileiros trabalhavam com carteira as-

sinada em 2011; destes, 325.291 eram pessoas com 

deficiência. Em 2010, este número era de 306.013. 

Destes trabalhadores, há significativa predominância 

das pessoas com deficiência física (53,55%), segui-

da das pessoas com deficientes auditivos (22,61%), 

visuais (6,71%), intelectual (5,78%) e, por último as 

pessoas com deficiência múltipla (1,27%). Os empre-

gados reabilitados representaram 10% do total. Na 

classificação por gênero, os homens com deficiên-

cia são maioria no mercado de trabalho, com partici-

pação de 65,74% do total. Porém, a participação das 

mulheres está aumentando, com 34,25m em 2011, 

sendo a variação de 2010 para 2011 de 4,46% do gê-

nero masculino e 5,31 do feminino.9

Neste sentido, é importante apontar que um dos 

principais fatores de redução das desigualdades 

foi o dinamismo do mercado de trabalho aliado às 

políticas de valorização do salário mínimo e a im-

plementação de um conjunto de políticas sociais, 

por meio do efeito dos programas de transferência 

de renda. Esta associação entre mercado de traba-

lho e crescimento econômico possibilitou queda na 

desigualdade de renda, em complemento com os  

demais programas sociais, como a modernização 

do PBS.

O Programa Minha Casa Minha Vida desde o seu 

lançamento, em 2009, até dezembro de 2017, pos-

sibilitou a contratação de 5,04 milhões de unidades 

habitacionais (uH) com entregas de 3,68 milhões, 

beneficiando mais de 12 milhões de pessoas em 

todo o País. As uH contratadas representam um 

investimento da ordem de R$ 398,5 bilhões, esti-

mulando a cadeia produtiva da construção civil. Até 

2016 haviam sido contratadas moradias em 96% dos 

municípios brasileiros; sendo 91% destinadas às fai-

xas 1 e 2 de público-alvo (famílias de baixa renda).8

uma das grandes conquistas das políticas sociais de 

combate à pobreza foi a significativa ampliação do 

acesso a determinados serviços públicos pelos mais 

pobres com a disponibilização de milhares de unida-

des de atendimento sócio-assistenciais de atenção 

básica, que evoluiu de 7.883 em 2013 para 8.155 uni-

dades em 2015, sendo que 89,6% dessas unidades 

compartilham vários serviços, propiciando a integra-

ção do atendimento. Para os serviços de mais alta 

complexidade, o aumento também foi significativo. 

Em 2010, havia 1.590 unidades e em 2015 passou 

para 2.435 com um aumento de 53%. As unidades 

de atenção básica também têm um papel de orien-

tação a outros serviços públicos antes desconheci-

dos pela população de baixa renda do país.

Nada obstante os avanços preconizados pelos pro-

gramas sociais, vale pontuar que um dos principais 

motores da queda das desigualdades foi o merca-

do de trabalho, em associação ao crescimento eco-

nômico. Em uma década o rendimento do trabalho 

contribuiu para a redução da desigualdade em mais 

de 50% mudando definitivamente o cenário da po-

breza no Brasil. Com a aceleração do crescimento 

econômico a partir de 2004 as taxas de desempre-

go declinaram fortemente caindo, segundo o IBGE, 

para 4,3% da população economicamente ativa em 

dezembro de 2013 com uma taxa média anual de 

4,8% em 2014. Até aquele ano, a criação de postos 

de trabalho formais avançou muito, ao mesmo tem-

po em que a política de valorização do salário míni-

mo foi aprofundada. Com isso, os rendimentos reais 

aumentaram ao longo de toda a distribuição, com a 

vantagem de que os maiores ganhos relativos be-

 

8Ver: 6º Balanço do PAC (2015-2018). Secretaria de Desenvolvi-
mento de Infraestrutura (SDI), MPOG. Disponível em: http://www.

pac.gov.br/sobre-o-pac/divulgacao-do-balanco; Minha Casa 
Minha Vida +Sustentável. Caderno 1 - análise de custos referen-

ciais qualificação da inserção urbana. Dezembro de 2017 – 1a 
Edição. Disponível em: http://www.minhacasaminhavida.gov.br/

habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv

 

9Esses índices destacam-se em relação a algumas ações do 
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver 

sem Limite. Lançado em novembro do ano passado, o plano 
prevê mudanças no BPC Trabalho, como a Lei 12.470 e o 

Decreto 7.617, que garante a continuação do Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC) ao trabalhador em caso de demissão 

do emprego.

http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/divulgacao-do-balanco
http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac/divulgacao-do-balanco
http://www.minhacasaminhavida.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv
http://www.minhacasaminhavida.gov.br/habitacao-cidades/programa-minha-casa-minha-vida-pmcmv
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Igualmente, vale menção a conquista de direitos 

com a lei 13.656/2018, que garante a isenção de 

inscrição para concursos públicos em órgãos ou 

entidades da administração pública direta e indireta 

dos três poderes da união. São isentos candidatos 

que pertençam a família inscrita no Cadastro Único 

para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Fe-

deral, cuja renda familiar mensal per capita seja in-

ferior ou igual a meio salário mínimo. também terão 

direito os doadores de medula óssea em entidades 

reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

DEBATE ATUAL E DESAFIOS

O ciclo virtuoso vivido pelo Brasil foi afetado pelos 

desequilíbrios macroeconômicos ocorridos desde 

2014. A queda do Produto Interno Bruto (PIB) e o 

aumento da taxa de desemprego são, sem dúvida, 

seus sinais mais visíveis: entre 2013 e 2017, o PIB per 

capita real caiu mais de 9 pontos percentuais (p.p.) e 

a taxa de desemprego subiu mais de 5 p.p (ver ane-

xo tabela 2). A magnitude e a duração da atual crise 

econômica impõem dificuldades imediatas ao país. 

As principais medidas passaram a enfocar a retoma-

da do crescimento e o equilíbrio das contas públi-

cas. Ainda que boa parte do mundo também se veja 

diante de desafios, uma peculiaridade brasileira, no 

entanto, é que estamos vivendo os estertores de 

nossa transição demográfica. Desde os anos 1970, 

a queda contínua e profunda das taxas de depen-

dência atuou em favor do desenvolvimento econô-

mico do país: como a população economicamente 

ativa vem crescendo mais rápido que a população 

total, o PIB per capita pôde aumentar mais do que a 

produtividade do trabalho.

a) No longo prazo, o Brasil terá que lidar com 

desafios estruturais complexos. é imperati-

vo conciliar crescimento econômico inclusivo 

com a preservação do meio ambiente;

b) Ainda não conhecemos bem o comportamen-

to da pobreza e da desigualdade em função do 

momento de transição por que passam as pes-

quisas domiciliares brasileiras, mas é bastante 

provável que esses indicadores mostrem em 

breve pioras semelhantes. Embora os primeiros 

sinais da recuperação econômica sejam enco-

rajadores, ainda não é possível afastar as incer-

tezas, pois o país será obrigado a encarar ques-

tões estruturais fundamentais para a promoção 

do desenvolvimento sustentável e inclusivo;

Garantia e ampliação de Direitos

O Brasil apresenta um sistema de seguridade social, 

com legislações no campo da previdência social, 

saúde e assistência que visam assegurar o desen-

volvimento integral da população. Como principais 

políticas públicas de Estado, pode-se nomear o Sis-

tema Único de Saúde e o Sistema Único de Assis-

tência Social.

Por um lado, destaca-se o papel da Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), com base 

no “princípio do não retrocesso”, na proteção e 

defesa de direitos no Brasil. Em 2017 realizou uma 

série de pedidos de inconstitucionalidade de leis 

que significariam um retrocesso na agenda de po-

pulação e desenvolvimento no Brasil, procurou as-

segurar direitos e ao incidir no debate público e no 

processo legislativo, dialogando com organismos 

internacionais e a sociedade civil organizada em te-

mas como a proibição da discussão de gênero em 

sala de aula, enfrentamento ao tráfico de pessoas, 

direitos de populações lGBt, contra os retrocessos 

sociais no Brasil, no enfrentamento à violência se-

xual contra crianças e adolescentes.10

Por outro lado, destaca-se a Cobertura Previdenciá-

ria Brasileira. Em 2017, no Brasil 58,9 milhões de pes-

soas com idade entre 16 e 59 anos estavam protegi-

das pela Previdência Social. Esse contingente fazia 

parte de um universo de 83,1 milhões de pessoas 

que se declararam ocupadas e se encontravam na 

mesma faixa etária, o que significa uma cobertura 

total de 70,9%, sendo 69,7% do sexo masculino, e 

72,4%, do sexo feminino.11

 

10O PFDC atuou contra o debate de gênero nas escolas, o 
projeto Escola sem Partido, a Lei estadual 11.185/2015 de 

Discriminação de gênero e o acórdão do TCU que fragilizaria a 
proteção a migrantes. Atuou a favor dos migrantes inadmitidos 

no Aeroporto de Guarulhos, pela proteção a crianças e ado-
lescentes, nas políticas para prevenção e cuidado a crianças 
e mulheres afetadas pelo vírus Zika, apoiando a Nova Lei de 

Migração, a residência temporária aos migrantes de países 
fronteiriços e os compromissos internacionais assumidos pelo 

Brasil na defesa dos direitos humanos. Relatório PFDC 2017. 
Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/institucional/relato-

rio_atividades/pfdc-2017

 

11De cada 10 trabalhadores, aproximadamente 7,1 estavam 
protegidos. Por outro lado, 24,2 milhões de trabalhadores (ou 

seja, 29,1% da população ocupada entre 16 e 59 anos de idade) 
encontravam-se sem cobertura previdenciária. Em relação aos 

idosos, os dados da PNAD Contínua mostram uma proteção de 
84,7%, para as pessoas de 60 anos ou mais, sendo 88,1%, do 

sexo masculino, e 82,0%, do sexo feminino. Fonte: Micro dados 
PNAD Contínua 2017 / Elaboração: SPREV/MF.
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des raciais, de gênero e de oportunidades, que 

são ainda um grande entrave, principalmente 

para os jovens pobres à medida que se man-

tém a desigualdade em nosso sistema educa-

cional que tem sido historicamente uma das 

causas mais significativas da manutenção das 

diferenças sociais no país. ter alguma deficiên-

cia aumenta o custo de vida em cerca de um 

terço da renda, em média. Completar a escola 

primária também é um desafio maior para as 

crianças com deficiência: enquanto 60% des-

sas crianças completam essa etapa dos estu-

dos nos países desenvolvidos, apenas 45% 

(meninos) e 32% (meninas) completam o ensi-

no primário nos países em desenvolvimento.

g) Além disso, jovens brasileiros e que vivem 

situações de grande vulnerabilidade, tornam-

-se inspiração para tantos outros jovens acre-

ditarem em seu potencial para mudar a própria 

trajetória. Para não desperdiçar essas capa-

cidades, é urgente um esforço concentrado 

para criar oportunidades para os tantos jovens 

cujos talentos não podem ser eclipsados pela 

pobreza.

h) No início da próxima década, o Brasil atingi-

rá as menores taxas de dependência da histó-

ria e, nos anos seguintes, o bônus demográfico 

começará a se fechar, pois o envelhecimento 

da população provocará novo aumento nas ta-

xas de dependência até meados do século. Em 

outras palavras, ainda estamos em um momen-

to demográfico favorável para o crescimento e 

a redução da pobreza, mas a janela de oportu-

nidades não está longe do seu fim;

i) A dimensão do desafio, refletido em recentes 

retrocessos, demanda todo o esforço conjuga-

do com uma perspectiva política de afirmação 

de direitos humanos e de respeito à pluralida-

de e com um modelo econômico sustentável, 

que preserve a biodiversidade e minimize as 

mudanças climáticas provocadas pela ativida-

de humana, evitando-se com que retrocessos 

circunstanciais se tornem tendências de médio 

e longo prazos.

c) um dos desafios é retomar o emprego com 

uma maior inserção das atividades formais, 

cujas características priorizem populações 

mais vulneráveis, dentre eles, pessoas com de-

ficiências. Necessário promover pesquisas e o 

desenvolvimento, bem como a disponibilidade 

e o emprego de novas tecnologias, inclusive 

as tecnologias da informação e comunicação, 

ajudas técnicas para locomoção, dispositivos 

e tecnologias assistivas adequados a pessoas 

com deficiência, dando prioridade a tecnolo-

gias de custo acessível1;

d) Embora o acesso a serviços públicos tenha 

se expandido, ainda há muito a avançar, em 

particular, com relação à questão da qualida-

de desses serviços. Nas áreas de educação e 

saúde, por exemplo, ainda se tem um longo ca-

minho a percorrer, todavia, tem-se a segurança 

de termos um sistema de saúde e de assistên-

cia bem estruturado e com marcos regulatórios 

consistentes;

e) A desigualdade de renda sofreu uma redu-

ção, mas ainda permanece muito alta. Segun-

do PNAD Contínua 2017, em 20172, o Índice de 

Gini do rendimento médio mensal real efetiva-

mente recebido de todos os trabalhos foi de 

0,524 e 0,525 em 2016. Este comportamento 

foi proporcionado pelo movimento da Região 

Sudeste (de 0,520 em 2016, para 0,510 em 

2017), que passou do segundo maior índice em 

2016 para o segundo menor em 2017. Assim, 

juntamente com a Região Sul (0,469), apresen-

taram os menores índices. Já na outra extremi-

dade, com a maior desigualdade desse rendi-

mento, ficou a Região Nordeste, com 0,559 em 

2017 e 0,545 em 2016.

f) Apesar do êxito de alguns programas de 

transferência condicionada de renda, como o 

Programa Bolsa Família, em reduzir as desi-

gualdades regionais, ainda se requer um imen-

so esforço do país para superar as desigualda-

 
1Quando comparamos 2016 e 2017, a taxa de desocupação 

passou de 11,5% para 12,7%, embora tenha tido uma melhora 
no trimestre outubro-dezembro. Além disso, houve crescimento 
da população ocupada. Ver: https://agenciadenoticias.ibge.gov.

br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/19756-
-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-8-no-trimestre-en-
cerrado-em-dezembro-e-a-media-de-2017-fecha-em-12-7.html  -

 

2Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/
liv101559_informativo.pdf

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/19756-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-8-no-trimestre-encerrado-em-dezembro-e-a-media-de-2017-fecha-em-12-7.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/19756-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-8-no-trimestre-encerrado-em-dezembro-e-a-media-de-2017-fecha-em-12-7.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/19756-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-8-no-trimestre-encerrado-em-dezembro-e-a-media-de-2017-fecha-em-12-7.html
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/19756-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-8-no-trimestre-encerrado-em-dezembro-e-a-media-de-2017-fecha-em-12-7.html
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101559_informativo.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101559_informativo.pdf
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b 
dirEiToS, NEcESSidadES,  

rESpoNSabilidadE E dEmaNdaS
de crianças, adolescentes e jovens

cipalização da política de atendimento direto; a eli-

minação de formas coercitivas de reclusão por mo-

tivos relativos ao desamparo social; a participação 

paritária e deliberativa do governo/sociedade civil, 

por meio dos Conselhos dos Direitos da Criança e 

do Adolescente; e a hierarquização da função judi-

cial, com a criação do Conselho tutelar. 

O arranjo institucional da política nacional da crian-

ça e do adolescente no Brasil é organizado por um 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente envolve a atuação nos três níveis da 

Federação, de órgãos do Poder Executivo, nas di-

versas áreas setoriais, Poder Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria Pública e Conselhos de Direi-

tos e tutelares. Pode-se ainda citar como importan-

te instrumento o Marco legal da Primeira Infância, 

aprovado em 2016.

O arcabouço institucional da política nacional de ju-

ventude é recente no país e seu início tem como 

marco o ano de 2004, quando começou um amplo 

processo de diálogo entre governo e movimentos 

sociais sobre a necessidade de se instaurar uma po-

lítica de juventude em âmbito nacional.  Em 2005 foi 

institucionalizada a Política Nacional de Juventude 

com a criação da Secretaria Nacional da Juventude 

e do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) – 

composto por representantes governamentais e da 

sociedade civil e de novos programas direcionados 

especialmente para o público jovem. O Estatuto Na-

cional da Juventude de 2013 ampliou os direitos da 

juventude e passou a considerar jovem a população 

de 15 a 29 anos16.

CONTExTO GERAL

O Brasil apresenta uma profunda transformação po-

pulacional guiada pela transição demográfica des-

de os anos 1950, quando a mortalidade começou a 

declinar, e mais intensamente em meados de 1960, 

com o declínio acentuado da fecundidade, que 

atingiu nível abaixo da reposição populacional em 

200514. O declínio acelerado da taxa de fecundida-

de e de mortalidade, principalmente a mortalidade 

infantil, trouxe mudanças importantes na estrutura 

etária da população em menos de 50 anos.  Nesse 

período, essas transformações demográficas provo-

caram redução relativa e inclusive absoluta no seg-

mento populacional de crianças e adolescentes.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 

1990 – alinhada à Convenção das Nações unidas 

sobre o Direito da Criança – reforçou o novo para-

digma15 da proteção integral de crianças e adoles-

centes incorporado na Constituição brasileira des-

de 1988. A legislação brasileira considera criança 

a população de zero a 12 anos incompletos e ado-

lescente a população de 12 a 17 anos. As principais 

inovações que caracterizavam o ECA foram a muni-

 

14IBGE, Estudo e Análise - Mudança Demográfica no Brasil  
no Início do Século XXI Subsídios para as projeções da  

população, 2015

 
15A mudança de paradigma foi considerar crianças e ado-
lescentes como sujeitos de direito e pessoas em condição 

peculiar de desenvolvimento e crescimento devendo o Estado 
criar programas, políticas sociais e um Sistema de Garantia de 

Direitos envolvendo executivo, legislativo, judiciário e sociedade 
civil na defesa dos direitos desta população. Neste arcabouço 

foram implementadas várias políticas de proteção as crianças e 
adolescentes na área da saúde, educação, assistência social.
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Se de um lado, essa “onda jovem” oferece uma “ja-

nela de oportunidade”, pois colocará um segmento 

populacional muito grande no mercado de trabalho, 

de outro, o aproveitamento desse potencial deman-

da fortes investimentos em formação e capacitação 

desse novo capital humano, que precisa estar pre-

parado para o momento de envelhecimento popula-

cional, que ocorrerá quando o percentual relativo de 

pessoas idosas na população aumentar acentuada-

mente. Vale ressaltar que a perspectiva de velhice 

das pessoas com deficiência está relacionada à ma-

neira como encaram a própria deficiência, critérios 

de funcionalidade e qualidade de vida.

AVANÇOS 

Em relação aos direitos, necessidades, responsa-

bilidades e demandas de crianças, adolescentes e 

jovens, o Brasil percorreu um caminho com muitos 

avanços. Sem dúvida, todos os avanços conquista-

dos são tributários do vigoroso sistema de proteção 

social construído e fortalecido no país nas últimas 

duas décadas, com destaque para algumas políti-

cas e medidas de referência como a estruturação 

do Sistema Único de Assistência Social, o Progra-

ma Bolsa Família, a aprovação do Plano Nacional de 

Educação (PNE); o aumento da cobertura vacinal; o 

programa Saúde da Família, entre outros. Entre os 

avanços, citam-se, principalmente, aqueles logrados 

na área da educação, na qual o país apresentou re-

sultados positivos em praticamente todos os indica-

dores. Na área da saúde, o destaque é para a signi-

ficativa redução nas taxas da mortalidade infantil e 

da infância nas últimas décadas.17

Desde sua institucionalização até a presente data, as 

políticas públicas federais voltadas para a juventude 

congregam grande pluralidade de temas: educação, 

trabalho decente, segurança, esporte, cultura, tecno-

logias da informação e comunicação (tICs), saúde, 

empreendedorismo, direitos humanos e participação 

social. Para isso, foi desenvolvido um arranjo insti-

tucional, composto pela Secretaria Nacional de Ju-

ventude, pelo Comitê Interministerial da Política da 

Juventude, pelo Conjuve, pelas Conferências Nacio-

nais de Juventude e pelo Estatuto da Juventude. 

Segundo os dados oficiais das projeções populacio-

nais revisadas em 2013 (IBGE, 2013), a população 

de zero a 04 anos, por exemplo, caiu de 16,5 mi-

lhões em 2000 para 13,8 milhões em 2010, o que 

significou uma queda relativa de 11,3% para 7,2% na 

população, sendo que 6,2% dessa população tem 

algum tipo de deficiência, considerados quatro tipos 

de deficiências: auditiva, visual, física e intelectual.

O grupo etário de 05 a 09 anos diminuiu de 17,4 mi-

lhões para 15 milhões no mesmo período, reduzin-

do sua participação percentual de 12,0% para 8,0% 

na população total do país. Nesse período o gru-

po de 10- 14 anos de idade também diminuiu, mas 

permaneceu basicamente em torno de 17 milhões 

de pessoas. De acordo com projeções do IBGE 

(2015) essas tendências apontam para uma queda 

de cerca de 10,0 milhões no número de crianças na 

população brasileira nos próximos 20 anos, o que 

representa uma média de 500 mil crianças e adoles-

centes a menos a cada ano.

Em relação aos jovens de 15 a 29 anos, em 2000 

esse grupo era composto por 48,9 milhões de pes-

soas e o Brasil vive atualmente um fenômeno deno-

minado “onda jovem”, que é quando o país atinge 

o ápice dessa população de jovem. Esse fenômeno 

aconteceu em 2010, quando o país alcançou o pa-

tamar de 52 milhões de jovens nessa faixa etária, e 

passa a diminuir paulatinamente, ficando acima de 

50 milhões até 2023.  A onda jovem começou em 

2003 e o número de jovens deve perdurar próxi-

mo a essa magnitude até meados de 2023, quando 

essa população começará a decrescer e as novas 

gerações tenderão a ser menores. 

 

16Há uma sobreposição na faixa etária de 15 a 17 anos, que é ao 
mesmo tempo contemplado no Estatuto da Criança e do Ado-

lescente e no Estatuto da Juventude. No primeiro como adoles-
cente e, no segundo, como jovem. As políticas públicas para a 

juventude são desenhadas considerando três grupos etários: 15 
a 17 anos, considerados “jovens adolescentes; 18 a 24, conside-

rados “jovens jovens”; e 25 a 29 anos, “jovens adultos.

 

17Neste ano, o Ministério da Saúde identificou um aumento da 
taxa de mortalidade infantil no Brasil. Em 2016 foram 14 óbitos 
para cada 1.000 mil nascidos vivos, uma alta de 4,8% em rela-

ção ao ano anterior. Em 2015 a redução foi menor que a média 
anual, portanto, em 2016 há um repique na taxa, com aumento, 

gerando assim um sinal de alerta, para que ações voltadas 
para reduzir este aumento sejam realizadas a fim de conter um 

possível crescimento da mortalidade infantil nos anos seguin-
tes. O aumento da mortalidade infantil tem como possíveis 

causas a epidemia do vírus da zika, a queda dos nascimentos 
neste período da epidemia e o impacto da crise econômica nas 
famílias e mortes de bebês por malformações graves. De zero a 
28 dias de vida, as causas estão relacionadas principalmente a 

qualidade do pré-natal, da assistência ao parto e ao recém-
-nascido. Dos 28 dias a um ano de idade, as principais causas 

são desnutrição, diarréia e pneumonia, ocasionadas por fatores 
ambientais, como pobreza, falta de saneamento básico, assis-

tência médica deficiente e falta de cuidados primários. Será 
formado um Grupo de especialistas no Ministério da Saúde 

para entender este repique no ano de 2016.
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anos em 2015, apesar de situar em patamar muito 

baixo (1,4%), era mais que o dobro da taxa feminina. 

Ainda, a percentagem de matrículas no ensino supe-

rior para a faixa etária de 18 a 24 anos em 2015 (taxa 

bruta de matrículas), desagregada por sexo, mostra-

va que a taxa bruta do sexo feminino estava muito 

superior à do sexo masculino, da ordem de 40,3% 

contra 29,2%, respectivamente. (PNAD, 2015).

Trabalho

Trabalho Infantil

No Brasil, a admissão ao trabalho é permitida ape-

nas a partir dos 16 anos. A única exceção é o traba-

lho como aprendiz, a partir dos 14 anos. Ademais, a 

legislação brasileira também protege o trabalho do 

adolescente dos 16 aos 18 anos. Nessa condição, as 

atividades não podem ser realizadas em horário no-

turno ou em locais e serviços considerados perigo-

sos ou insalubres.

Nas duas últimas décadas, o Brasil avançou muito 

na redução do trabalho infantil e adolescente. Entre 

1995 e 2015 o número de crianças e adolescentes 

em situação de trabalho infantil na faixa etária de 

05 a 17 anos reduziu de 8,2 milhões para 2,6 mi-

lhões. Entre as crianças de 05 a 15 anos a redução 

foi de 5,1 milhões em 1995 para 1,1 milhão em 2015. 

é interessante notar que mais de 84% da popula-

ção de 05 a 17 anos ocupada em 2015 era composta 

por adolescentes-jovens na faixa etária de 14 a 17 

anos, sendo que 1,6 milhão (60%) tinham entre 16 e 

17 anos, sendo que a maior parte dos adolescentes 

nessa faixa etária em situação de trabalho encontra-

ram ocupações em atividades urbanas, que incluem, 

por exemplo, as atividades de coleta e seleção de 

lixo, comércio ambulante, serviços em feiras livres, 

trabalho doméstico — todas enquadradas nas pio-

res formas de trabalho infantil.

Ao mesmo tempo, cita-se o Programa de Erradica-

ção do trabalho Infantil (PEtI), que têm o objetivo de 

retirar crianças e adolescentes menores de 16 anos 

do trabalho precoce e, além de assegurar transfe-

rência direta de renda às famílias, oferece a inclusão 

das crianças e dos jovens em serviços de orientação 

e acompanhamento. Segundo o IBGE, com base na 

PNAD contínua de 2016, o trabalho infantil diminuiu 

19,8% entre 2014 e 2015, com ações como o PEtI.18

Educação

No Brasil, a educação básica é um direito previsto 

na Constituição. Em 1990, 80% das crianças de 7 a 

14 anos frequentavam o ensino fundamental, mas 

apenas 33% dos jovens de 15 a 24 anos o tinham 

concluído. Em 2015, tais cifras eram respectivamen-

te, 98% e 79%. Além de ter logrado universalizar o 

acesso de meninos e meninas ao ensino fundamen-

tal, o Brasil conseguiu reduzir a taxa de reduzir a taxa 

de analfabetismo dos jovens de 15 a 24 anos dos 

10% verificados em 1990 para 1% em 2015. Mudanças 

na legislação brasileira na área da educação, como a 

aprovação da lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 que estabelece o ensino obrigató-

rio dos 07 aos 14 anos, possibilitaram estes avanços. 

Em 2006, esta lei estabeleceu o ensino obrigatório 

a partir dos 06 anos e em 2009 foi aprovada uma 

emenda na Constituição Brasileira que ampliou a es-

colaridade obrigatória para o grupo etário de 04 a 

17 anos. Em relação ao ensino médio, além de bus-

car sua universalização, o desafio atual é melhorar 

a qualidade deste ensino. Em 2014, foi aprovado o 

Plano Nacional de Educação (PNE), que estabeleceu 

metas, a serem alcançadas em 20 anos, que visam 

melhorar a qualidade da educação do país, e que se-

rão monitoradas pelo Ministério da Educação.

De acordo com os dados do IBGE (PNAD, 2015), 

cerca de 90% das crianças de 4 a 5 anos (4,9 mi-

lhões) frequentavam a educação infantil em 2015. 

Entre 2013 e 2015 esse indicador cresceu de 87,9% 

para 90,5%, respectivamente. No entanto, entre os 

25% mais pobres apenas 88,3% das crianças tinham 

acesso à pré-escola, enquanto que entre os 25% 

mais ricos, o acesso à esta etapa alcançou uma par-

ticipação de 96,3%. A taxa de crianças brancas de 4 

a 5 anos atendidas na educação infantil em 2015 era 

da ordem de 91,6%, já as taxas de matrículas entre 

as crianças pretas e pardas eram da ordem de 87,3% 

e 89,8%, respectivamente.

Em relação à população de 15 a 17 anos, 8,3 milhões 

de jovens (84,3%) frequentavam a escola, mas ainda 

existem 1,5 milhão de jovens nessa faixa etária que 

estavam fora do sistema educacional. Existe ainda, 

nessa faixa etária uma significativa distorção idade-

-série. Em 2015, entre os jovens de 15 a 17 anos, 

apenas 63% (6,0 milhões) frequentavam o ensino 

médio. De acordo com os dados da PNAD, em 2015, 

apenas 13,5% (17,4 milhões) dos jovens com mais de 

25 anos haviam concluído o ensino superior.

A taxa de analfabetismo entre os homens de 15 a 24 
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daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no 

emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas 

na legislação.

Mortalidade Infantil e na Infância

O Brasil possui sistemas de acompanhamentos de 

indicadores de saúde nacionais e subnacionais, para 

monitoramento de ações e programas, que utilizam 

dados provenientes de registros administrativos 

com acompanhamento anual da mortalidade infantil 

e na infância. Adicionalmente, o departamento de 

Indicadores Sociais do IBGE tem divulgado anual-

mente o Sistema de Indicadores Sociais (SIS) com 

série disponível de 2004 a 201520.

um dos principais avanços do Brasil na área de 

saúde é a contínua e expressiva redução da mor-

talidade infantil (de até 1 ano) e na infância (de até 

05 anos)21. Partindo de um patamar de 48 óbitos de 

menores de um ano por mil nascidos vivos em 1990, 

entre 2004 e 2015 a taxa de mortalidade infantil 

passou de 23,4 para 13,8. A taxa de mortalidade in-

fantil na região Norte em 2015 foi da ordem de 18,1 

e na região Nordeste de 17,5 por mil nascidos vivos. 

Por sua vez, no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, 

consideradas as regiões mais desenvolvidas do 

país, as taxas de mortalidade infantil foram bem me-

nores, alcançaram as cifras de 9,7, 10,7 e 14,8 por mil, 

respectivamente. 

Em relação à mortalidade na infância, no Brasil, de 

acordo com informações do Ministério da Saúde 

(SIM/SINASC/DAtASuS) a redução foi de 18,57 óbi-

tos por mil nascidos vivos em 2000 para 14,06 em 

201522.

Direitos e Saúde Sexuais e Reprodutivos

No Brasil, como na maioria dos países latino-ame-

ricanos, a iniciação da maternidade ainda se dá de 

maneira precoce. Embora a fecundidade na adoles-

cência, 15-19 anos, tenha apresentado uma queda 

de 25% entre 2004 e 2015 - de 78,8 para 59,4 nas-

cimentos para cada mil adolescentes, esse patamar 

é ainda alto comparado com regiões desenvolvidas 

Trabalho Decente de Jovens

O padrão de inserção ocupacional da juventude 

brasileira apresenta muitos desafios que precisam 

ser enfrentados para alcançar o trabalho decente19. 

Em 2015, 67% dos jovens de 16 a 29 anos estavam 

inseridos no mundo do trabalho, quer seja na po-

sição de empregado, desempregado ou à procura 

de emprego. Entre a população na faixa etária de 

16 a 17 anos, aproximadamente 32% já integravam 

População Economicamente Ativa (PEA). Entre os 

jovens de 25 a 29 anos, essa proporção da PEA al-

cançava 68,8%. No grupo etário de 25 a 29 anos, a 

taxa de participação no mercado de trabalho era de 

80%. Essa elevada participação de jovens na PEA 

indica que a juventude brasileira se envolve preco-

cemente com o mercado de trabalho e que apesar 

dos avanços no acesso à educação, os jovens de 18 

a 29 anos, não deixaram de trabalhar, mas buscaram 

a conciliação das atividades de estudo e trabalho.

O padrão de inserção ocupacional da juventude 

brasileira apresenta as seguintes características: (i) 

elevada taxa de desemprego. Desde o 1º trimestre 

de 2015 o desemprego dos jovens de 15 a 29 anos 

seguiu uma trajetória de crescimento elevado e 

contínuo, passando de 15,1% no 1º trimestre de 2015 

para 24,9% no mesmo trimestre de 2017, um aumen-

to de 10 pontos percentuais em dois anos. Em ter-

mos absolutos, a população desocupada entre os 

jovens aumentou em 67% no período 2015/2017, 

passando de 4,6 milhões de desempregados para 

7,6 milhões. (ii) Informalidade dos postos de tra-

balho. A taxa de informalidade entre os jovens no 

Brasil oscila em torno de 40%, atingindo o valor de 

42,4% no 1º trimestre de 2017. (iii) Elevada proporção 

de jovens “nem nem”. Cerca de 11,0 milhões (22%) 

de jovens de 15 a 29 anos estavam sem estudar e 

sem trabalhar no 4o trimestre de 2016, sendo que 

7,1 milhões (61%) eram mulheres. E, entre essas, um 

terço, disseram que estavam sem trabalhar e sem 

estudar porque tinham que cuidar dos afazeres no 

domicílio, dos filhos ou de outros parentes. Dentre 

as pessoas jovens com deficiência, são salvaguar-

dados e promovidos o direito ao trabalho, inclusive 

 

18Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/
livros/liv101388_informativo.pdf). Sobre a pobreza infantil, em 

especial, chama a atenção novas iniciativas, como o Programa 
Criança Feliz que procura atacar essa questão, mas ainda está 

em seu início (ver anexo Tabela 4).

19De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
Trabalho Decente é um “trabalho adequadamente remunerado, 

exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, 
capaz de garantir uma vida digna”.

  
20https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/

saude/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html

21A mortalidade para o grupo de 1 a 4 anos é bastante reduzida 
em relação ao grupo de 0-1, motivo pelo qual a morta lidade 

infantil é privilegiada no informe

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101388_informativo.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101388_informativo.pdf
http://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/saude/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html
http://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/saude/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html
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entre meninas com 10-14 anos de idade, o número 

de nascimentos anuais é em torno de 27 mil. Ape-

sar de o valor oscilar anualmente, a taxa de nasci-

mentos tem resistido a cair, ficando ao redor de 02 

nascimentos para cada mil meninas, conforme da-

dos de 2010 a 2015 do Ministério da Saúde. Apesar 

de ser uma taxa baixa, estes nascimentos podem 

estar relacionados às situações de violência. Vale 

ressaltar que a lei brasileira permite a interrupção 

da gravidez em casos de estupro e que o desafio 

é garantir que este direito seja cumprido em todo o 

território nacional. Destaca-se ainda que são reco-

nhecidos no Brasil os direitos das pessoas jovens 

com deficiência de decidir livre e responsavelmente 

sobre o número de filhos e o espaçamento entre es-

ses filhos e de ter acesso a informações adequadas 

à idade e a educação em matéria de reprodução e 

de planejamento familiar.

Homicídios entre Jovens

Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalida-

de, do Ministério da Saúde, em 2015 houve 59.080 

homicídios no Brasil – o que equivale a uma taxa 

de 28,9 homicídios por cem mil habitantes. Os da-

dos apontam que o homicídio é a principal causa de 

morte entre os jovens no Brasil e atinge, especial-

mente, jovens negros do sexo masculino, morado-

res de periferia e áreas metropolitanas dos centros 

urbanos. De acordo com o Atlas da Violência 2015 

(IPEA), a participação do homicídio como causa de 

mortalidade dos jovens do sexo masculino de 15 a 

29 anos, foi de 47,9% em 2015.

Entre os jovens homens de 15 a 19 anos, a taxa de 

homicídios alcançou 53,8% (IPEA, 2015). Em 2015 a 

diferença de letalidade contra negros em relação ao 

restante da população aumentou. O Atlas da Vio-

lência do IPEA destaca que, no período de 2005 a 

2015, enquanto houve um crescimento de 18,2% na 

taxa de homicídio de negros, para indivíduos bran-

cos a taxa diminuiu em 12,2%. O Atlas da Violência 

do IPEA (2018) aponta que a taxa de homicídios de 

negros foi duas vezes e meia superior à de não ne-

gros (40,2 contra 16,0 por 100 mil habitantes). Em 

um período de uma década, entre 2006 e 2016, a 

taxa de homicídios de negros cresceu 23,1%. No 

mesmo período, a taxa entre os não negros teve 

uma redução de 6,8%.

e, principalmente, com países com níveis similares 

de fecundidade total. Os nascimentos de filhos em  

adolescentes correspondem a 17,3% do total de cer-

ca de 3,0 milhões de nascimentos anuais ocorridos 

no Brasil em 201523. No entanto, deve-se ressaltar 

que a fecundidade é estimada para nascidos vivos 

e, portanto, não inclui o número de gravidezes, que 

é maior, pois muitas gestações terminam em aborto 

espontâneo ou voluntário. Esta taxa de fecundidade 

de adolescentes apresenta diferenças regionais im-

portantes, com valores para o ano de 2015 variando 

de 91,4 nascimentos a cada mil adolescentes na Re-

gião Norte a 47,6 na região Sudeste.

Em relação à faixa etária das mulheres em idade 

fértil, no Brasil morrem muitas mulheres jovens por 

complicações no parto. Em 2015, de acordo com da-

dos do Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade 

materna na faixa etária de 10 a 14 anos foi da ordem 

de 49 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. De 

15 a 19 anos, em 2015 a razão de mortalidade mater-

na era de 43 para cada 100 mil nascidos vivos e entre 

as jovens de 20 a 29 anos, a taxa de mortalidade 

materna alcançou 47,2 por 100 mil nascidos vivos.

O padrão etário da fecundidade no país é bastan-

te jovem, pois além de ter alta fecundidade entre 

adolescentes, o pico da fecundidade acontece nas 

idades de 20-24 anos, com taxa de 90,0 por mil em 

2015 e de 82,1 por mil para o grupo de 25-29 anos 

de idade. Este padrão tem apresentado sinais de 

mudança com postergação gradual da fecundidade 

para idades mais avançadas, inclusive como resulta-

do da diminuição da fecundidade entre adolescen-

tes. No Brasil, para mães em idades muito precoces, 

 

22Neste ano, o Ministério da Saúde identificou um aumento da 
taxa de mortalidade infantil no Brasil. Em 2016 foram 14 óbitos 
para cada 1.000 mil nascidos vivos, uma alta de 4,8% em rela-

ção ao ano anterior. Em 2015 a redução foi menor que a média 
anual, portanto, em 2016 há um repique na taxa, com aumento, 

gerando assim um sinal de alerta, para que ações voltadas 
para reduzir este aumento sejam realizadas a fim de conter um 

possível crescimento da mortalidade infantil nos anos seguin-
tes. O aumento da mortalidade infantil tem como possíveis 

causas a epidemia do vírus da zika, a queda dos nascimentos 
neste período da epidemia e o impacto da crise econômica nas 
famílias e mortes de bebês por malformações graves. De zero a 
28 dias de vida, as causas estão relacionadas principalmente a 

qualidade do pré-natal, da assistência ao parto e ao recém-
-nascido. Dos 28 dias a um ano de idade, as principais causas 

são desnutrição, diarréia e pneumonia, ocasionadas por fatores 
ambientais, como pobreza, falta de saneamento básico, assis-

tência médica deficiente e falta de cuidados primários. Será 
formado um Grupo de especialistas no Ministério da Saúde 

para entender este repique no ano de 2016.Ver https://extranet.
saude.go.gov.br/public/sim.html.

23Dados preliminares Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade - SIM
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Ambiental, Gestão territorial, Produtos Químicos e 

Substâncias Perigosas). Além disso, em 2017 foram 

capacitados 880 jovens no âmbito da meta do PPA 

de realizar ações que contribuam com a autonomia, 

emancipação e a inclusão produtiva de mil jovens 

em unidades de conservação de uso sustentável e 

entorno no âmbito do Sistema Nacional de unida-

des de Conservação (SNuC).24

DEBATE ATUAL E DESAFIOS

Nesse cenário, de ampliação da participação social 

nas definições das prioridades políticas, ações so-

ciais e programáticas e ao mesmo tempo de indefi-

nições acerca de alguns retrocessos, por exemplo, 

em relação às taxas de mortalidade infantil, entende-

-se que o país precisa avançar em alguns aspectos:

a) Avançar nos quesitos da redução das desi-

gualdades de renda e de raça no acesso à edu-

cação infantil.

b) Ampliar o acesso ao ensino superior de jo-

vens de 18 a 29 anos, pois ainda é mínima no 

Brasil a proporção nesta faixa etária que fre-

quenta ou que já concluíra este nível de ensino, 

inclusive eliminando barreiras do ambiente que 

impede a plena e efetiva participação das pes-

soas com deficiência na sociedade em igualda-

de de oportunidades com as demais pessoas.

c) Enfrentar a desigualdade de gênero na edu-

cação relacionada ao não acesso e permanên-

cia de jovens do sexo masculino no sistema 

educacional.

d) Ampliar políticas públicas que garantam a 

qualidade na educação, inclusive quanto ao sis-

tema educacional inclusivo em todos os níveis.

e) Ampliar fiscalização no enfrentamento do 

trabalho infantil na faixa entre 14 e 17 anos e 

articulação de ações com foco na implementa-

ção de uma agenda de trabalho decente para 

jovens-adolescentes acima de 16 anos.

Participação Social

A Política de Proteção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente conta com o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), 

definido como um órgão colegiado permanente 

de natureza deliberativa e de composição paritária 

entre representantes governamentais e da socie-

dade civil. Espaços de participação semelhante ao 

Conanda (Conselhos estaduais e Conselhos muni-

cipais) também existem no âmbito dos 27 estados 

da federação e em 98% dos 5.570 municípios brasi-

leiros. No Brasil também existem os Conselhos tu-

telares, compostos por pessoas da sociedade civil 

eleitas pela comunidade, que desempenham função 

estratégica para afirmação dos direitos de crianças 

e adolescentes. Em 2018, de acordo com o Cadas-

tro Nacional dos Conselhos tutelares do Ministério 

dos Direitos Humanos, existiam no Brasil 5.956 Con-

selhos tutelares. Cabe ainda destacar a realização 

das Conferências Nacionais dos Direitos da Criança 

e do Adolescente. Até 2016 já foram realizadas 10 

conferências, que reúnem, anualmente, mais de mil 

delegados do governo e da sociedade civil para de-

liberação de estratégias de ações para fortalecer os 

direitos da infância.

No campo da participação social da juventude, exis-

te o Conselho Nacional de Juventude, que ao lado 

das Conferências Nacionais de Juventude constitui-

-se em um dos principais espaços de participação 

social dos jovens na proposição e no controle social 

de políticas públicas. Este Conselho é responsável 

por elaborar a Política Nacional de Juventude, a par-

tir de subsídios gerados pelas conferências nacio-

nais, estaduais e municipais, bem como de encon-

tros e seminários que articulam o debate conjunto 

em torno das políticas de juventude entre pesquisa-

dores e militantes dos direitos da juventude. Desde 

que foi institucionalizada a política nacional de ju-

ventude no Brasil, já foram realizadas três conferên-

cias nacionais.

Juventude e sustentabilidade

Outra ação relevante foi uma parceria MMA uNF-

PA para a contratação de estudos sobre os eixos 

do Plano Nacional de Juventude (2017 – Mudanças 

Climáticas, Recursos Hídricos, Educação e Justiça 

Ambiental, unidades de Conservação e Patrimônio 

Genético; 2018 – Biodiversidade, Resíduos Sólidos, 

Produção e Consumo Sustentável, Regularização 

 

24 As ações de capacitação ocorreram nas seguintes unidades 
de conservação: Resex do Rio Unini; Resex Quilombo Frechal; 
Parque Nacionais Alto Cariri e Pau Brasil; RESEX de São João 
da Ponta; Parque Nacionais Alto Cariri e Pau Brasil; RESEX de 

São João da Ponta; RESEX Mar Soure; Resex Chico Mendes; 
Flona Tefé; RESEX Mar Soure; Resex Cazumbá Iracema; Rebio 

Tapirapé. Considerando os 278 jovens capacitados em 2016 re-
sulta um total de 1.158 jovens capacitados no biênio 2016-2017, 

superando a meta estabelecida.
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f) Ampliar as políticas públicas para juventude 

que articulem educação e trabalho decente, 

bem como políticas de emprego e renda com 

foco específico na juventude.

g) Considerar, quando pertinente, os diferen-

ciais existentes nos indicadores de saúde na-

cionais e subnacionais pactuados por grupos 

populacionais considerando idade, raça/cor e 

níveis socioeconômicos. Os indicadores pro-

postos nos capítulos B e D do Guia Operacional 

estão disponíveis nos sistemas de informação 

nacional, no entanto, devido ao curso natural 

dos registros administrativos, a sistematização e 

disponibilização dos dados, para a maioria dos 

registros, terá a defasagem de um ou dois anos.

h) Enfrentar as desigualdades na mortalidade 

infantil existentes entre as regiões do país.

i) Ampliar as ações de educação integral em 

sexualidade e planejamento reprodutivo para 

adolescentes e jovens fortalecendo o Progra-

ma Saúde na Escola nas regiões em que pre-

dominam as desigualdades regionais no aces-

so aos serviços de saúde. 

j) Fortalecer políticas de prevenção de gesta-

ções não planejadas, em associação com polí-

ticas que permitam continuidade da educação 

e entrada no mercado de trabalho formal de 

jovens mães, as quais envolvem políticas de 

conciliação de estudo/trabalho e família, como 

a expansão da disponibilidade de creches e da 

educação infantil.

k) Fortalecer a implementação de políticas pú-

blicas para juventude que enfrentem os altos 

índices de homicídios de jovens e adolescen-

tes, com foco especial na juventude negra que 

vive na periferia e áreas metropolitanas dos 

centros urbanos.

l) Fortalecer os mecanismos de participação 

social de crianças, adolescentes e jovens, au-

xiliando, em especial, a interiorização de con-

selhos municipais de juventude.
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econômico (primeiro e segundo dividendos demo-

gráficos), quanto para a redução da pobreza e da 

desigualdade. No caso brasileiro, o primeiro divi-

dendo, caracterizado pelo aumento da participação 

da população em idade ativa, se encerrará em cerca 

de uma década, exatamente em função do avanço 

do envelhecimento populacional. Além disso, o Bra-

sil busca transformar o segundo dividendo, marcado 

pelo aumento nos níveis de capital humano e físico, 

em ganhos para a economia brasileira. Algo desa-

fiador em razão dos atuais níveis de qualidade da 

educação e de poupança/investimento.27

Há que se destacar, por outro lado, que o Brasil ofe-

rece um dos melhores conjuntos de políticas públi-

cas para pessoas idosas entre os países da América 

latina e Caribe. Alguns desses programas, como é o 

caso do sistema de previdência social, foram conso-

lidados ao longo de várias décadas, embora a Cons-

tituição brasileira de 1988 tenha sido o principal mar-

co para o desenvolvimento de políticas focadas na 

melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. 

No geral, pode-se dizer que o Brasil garante renda e 

serviços de saúde para as pessoas idosas em níveis 

acima da média da região. 

A situação brasileira pode ser mais bem compreen-

dida à luz da medida prioritária “C” do Consenso de 

Montevidéu: Envelhecimento, Proteção Social e De-

safios Socioeconômicos. No documento, os signatá-

rios reconhecem diferentes dimensões (contextos, 

riscos, fatores) relacionadas ao envelhecimento da 

CONTExTO GERAL

umas das principais consequências do processo de 

transição demográfica é o envelhecimento popu-

lacional. No caso brasileiro, as mudanças na estru-

tura etária têm ocorrido de forma bastante rápida, 

seguindo o padrão de outros países que iniciaram a 

transição de fecundidade em meados do século xx. 

Em apenas 50 anos, de 2012 a 2062, a proporção 

de pessoas com 65 anos ou mais deve quadrupli-

car, passando de 7% para 28% da população total. 

trata-se de um tempo três vezes menor do que o 

observado em países como o Reino unido, França e 

Suécia, cuja transição demográfica se iniciou muitas 

décadas antes da brasileira.25 

O envelhecimento da população brasileira, em maior 

parte, é explicado pela redução no número de nasci-

mentos, embora a queda da mortalidade desempe-

nhe um papel cada vez mais importante.26 Portanto, 

o ritmo de crescimento no número absoluto e relati-

vo de pessoas idosas dependerá do comportamen-

to futuro da fecundidade e do avanço da longevida-

de em idades mais avançadas no país. As projeções 

sugerem que poderemos ter, já no final dos anos 

2050, uma proporção de pessoas com mais de 65 

anos maior do que em vários países de renda alta.

A transição demográfica oferece várias oportu-

nidades tanto para a promoção do crescimento 

c 
ENVElhEcimENTo, proTEÇÃo Social 

E dESafioS SocioEcoNômicoS 

 

25Alves, J.E.D. 2017. As diferentes velocidades do envelhecimen-
to populacional. Portal do Envelhecimento. Disponível em: http://
www.portaldoenvelhecimento.com.br/as-diferentes-velocidades-

-do-envelhecimento-populacional/

26Myrrha, L.J.D; Turra, C.M.; Wajnman, S. 2017. A contribuição 
dos nascimentos e óbitos para o envelhecimento populacional 

no Brasil, 1950 a 2100. Relap, Alap.

 

27Brito, R.D.; Carvalho, C. 2015. Macroeconomic effects of the 
demographic transition in Brazil. In: Asymmetric Demography 
and the Global Economy. Fannelli, Jose Maria (ed.). Palgrave 

Macmillan: EUA, p.151-85, 2015.

http://www.portaldoenvelhecimento.com.br/as-diferentes-velocidades-do-envelhecimento-populacional/
http://www.portaldoenvelhecimento.com.br/as-diferentes-velocidades-do-envelhecimento-populacional/
http://www.portaldoenvelhecimento.com.br/as-diferentes-velocidades-do-envelhecimento-populacional/
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com os princípios e as diretrizes do Sistema Úni-

co de Saúde. À população idosa com deficiência, 

a legislação reconhece, por meio do Decreto nº 

6949, de 25 de agosto de 2009, o direito dessas 

pessoas de gozar do estado de saúde mais elevado 

possível, sem discriminação baseada na deficiência, 

assegurado o acesso a serviços de saúde, incluindo 

os serviços de reabilitação, que levarão em conta as 

especificidades de gênero,  causa de sua deficiência, 

inclusive diagnóstico e intervenção precoces, bem 

como serviços projetados para reduzir ao máximo 

e prevenir deficiências adicionais, inclusive entre 

crianças e idosos.

Além disso, destaca-se o Plano de Ação para o En-

frentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa 

que pretende estabelecer estratégias de ação para 

o combate aos maus-tratos sofridos pela população 

brasileira que está acima dos 60 anos. O Plano não 

trata apenas da violência física, mas também da vio-

lência psicológica, do abuso sexual, do abandono, 

da negligência, do abuso financeiro e econômico e 

até da autonegligência – quando o idoso se recusa 

a prover cuidados a si próprio.

Como forma de garantir, efetivamente, os direitos 

da pessoa idosa, o Ministério dos Direitos Humanos 

tem desenvolvido estudos e campanhas de enfren-

tamento à violência. Além disso, por meio da recen-

temente criada Secretaria Nacional de Promoção e 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, do Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e do Fundo 

Nacional do Idoso, o Ministério tem procurado trans-

ferir conhecimento, capacitação e recursos para os 

estados, municípios e sociedade civil, com o objeti-

vo de ampliar e engajar todos os canais necessários 

nessa tarefa. Por exemplo, o manual do cuidador da 

pessoa idosa é um instrumento que o cuidador ins-

titucional, domiciliar e familiar das pessoas idosas 

utilizará como um guia para proporcionar melhores 

cuidados, participando dos esforços para reduzir a 

violência contra essa população e garantir-lhe um 

envelhecer com dignidade.29

Vale destacar que em 2010, foi criado o Disque 100 

– Módulo Idoso, cujo objetivo foi oferecer para a 

população um canal de denúncia de violações de 

população e acordam em adotar medidas prioritá-

rias para reforçar o que já havia sido proposto e de-

cidido sobre o tema em planos de ação, resoluções, 

acordos e assembleias internacionais realizados 

anteriormente. Essas dimensões podem ser resumi-

das em pelo menos quatro grandes grupos: Direitos 

da Pessoa Idosa, transição Demográfica, transição 

Epidemiológica e Cuidados de longa Duração. 

AVANÇOS

Direitos da pessoa idosa

O Consenso de Montevidéu ressalta que as pessoas 

idosas correm maior risco de serem discriminadas, 

de sofrerem abusos e maus tratos, além de violên-

cia nas esferas pública e privada, em função de sua 

maior idade e vulnerabilidade, podendo ser agrava-

dos se apresentar algum tipo de deficiência. O do-

cumento recomenda que as pessoas idosas sejam 

dotadas dos meios adequados para que possam de-

sempenhar o papel de protagonistas na sociedade. 

As políticas devem levar em conta a perspectiva de 

gênero (feminização do envelhecimento populacio-

nal) e a heterogeneidade das pessoas idosas quan-

to ao risco de discriminação e de carência de redes 

de apoio. 

Em grande medida, o Brasil pode ser considerado 

uma referência em relação aos países da região, em 

termos de legislação e de políticas públicas para a 

pessoa idosa. O desenvolvimento dos marcos legais 

no país inclui a Política Nacional do Idoso de 1994 

e o Estatuto do Idoso de 2003, que dispõem sobre 

os direitos sociais da pessoa idosa, criando as con-

dições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade (Ver Gráfico Ane-

xo). Por exemplo, a Carteira do Idoso garante o be-

nefício da gratuidade e o desconto no valor das pas-

sagens interestaduais, tendo sido registradas 770 

mil pessoas idosas com o documento atualizado em 

setembro de 2016.28 

Há ainda legislações específicas na área de saúde, 

como por exemplo, a Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa que tem a finalidade primordial de 

recuperar, manter e promover a autonomia e a in-

dependência das pessoas idosas em consonância 

 
28Disponível em: http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noti-

cias/2016/setembro/politicas-sociais-garantem-dignidade-ao-
idoso

 
29A elaboração, distribuição e informações acerca do manual 

do cuidador são responsabilidade do Ministério da Saúde, Se-
cretaria de Atenção à Saúde e Departamento de Ações Progra-

máticas Estratégicas (Área Técnica Saúde do Idoso). Segundo 
a COSAPI, caderneta da saúde da pessoa idosa foi aderida por 

1198 municípios, contudo, apenas 587 (menos de 50%) a rece-
beram e 292, menos ainda, receberam por completo.



30POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
informe voluntário do brasil de acompanhamento da implementação do consenso de montevidéu

Sobre este ponto cabe destacar que o Brasil tem a 

maior comunidade de especialistas em população 

na região, em função do número e da qualidade dos 

programas acadêmicos na área, da tradição, história 

e competência de seus institutos de coleta de dados 

e pesquisa, especialmente o IBGE e o IPEA, e da for-

mação dos técnicos envolvidos nas diferentes esfe-

ras de governo. Ou seja, o tema do envelhecimento 

populacional, suas causas e consequências, não é 

novo no país, tendo sido alvo de inúmeros estudos 

científicos e governamentais, há pelo menos quatro 

décadas.

Ademais, o desenvolvimento de políticas direciona-

das às pessoas idosas, como a previdência social e 

saúde, fez com que a transição demográfica fosse 

considerada dentro dos sucessivos governos. Mas 

em função das disparidades regionais, muitos dos 

municípios ainda lidam com as questões relativas 

ao envelhecimento populacional de forma apenas 

marginal, sem considerar suas várias nuances e as 

implicações para as políticas locais. Além disso, a 

ampliação das bases de dados específicas, a fim de 

esclarecer as trajetórias dos indivíduos nas idades 

mais avançadas, incluindo questões sobre aposen-

tadoria, saúde e mortalidade, seria benéfico ao me-

lhor entendimento do cenário do país e contribuiria 

com construção de ações públicas eficazes.

No caso da previdência social, especificamente, o 

Brasil atua em atenção à necessidade de garantir 

direitos, e em especial, o financiamento do consu-

mo das pessoas idosas após sua aposentadoria, 

mediante políticas de transferências de renda. As 

regras brasileiras foram ampliadas nas últimas dé-

cadas para a inclusão de subgrupos antes excluídos 

(trabalhadores rurais e grupos urbanos de baixa ren-

da, por exemplo), por meio de benefícios não contri-

butivos e de regras especiais para as mulheres (ida-

de e pensão por morte). Graças a essas políticas, ao 

longo do tempo, o sistema passou a cobrir mais de 

80% da população com 60 anos ou mais, e as taxas 

de pobreza nessa faixa etária reduziram significati-

vamente, atingindo níveis inferiores a 10%. 

Transição Epidemiológica

Como aponta o Consenso de Montevidéu, apesar 

da crescente prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis, resultante do envelhecimento popu-

lacional, o perfil epidemiológico na América latina e 

Caribe ainda é caracterizado pela superposição de 

direitos. As denúncias recebidas (mais de 33 mil em 

2016) são encaminhadas para delegacias, defenso-

rias e promotorias especializadas, espalhadas em 

todo o país. Até dezembro de 2017, o disque 100 

recebeu um total de 142.665 denúncias, com média 

de 390 por dia. A quantidade de denúncias neste 

módulo aumentou 10% na comparação com os da-

dos de 2016. Além disso, com um propósito similar 

ao do Disque 100, o Sistema de Vigilância de Vio-

lências e Acidentes do Ministério da Saúde passou 

a obrigar a notificação de ocorrências de violência 

contra as pessoas idosas por parte dos agentes de 

saúde. O sistema tem se consolidado gradualmente: 

em 2015 foram registrados cerca de 15 mil casos, 

número ainda baixo, considerando a população de 

pessoas idosas no país (27 milhões) e a provável 

prevalência de violência nesse grupo etário segun-

do estimativas internacionais (5 a 10%).30

Além das ações dos Ministérios dos Direitos Huma-

nos e da Saúde, o Brasil conta com a oferta de um 

grande número de Centros de Referência de Assis-

tência Social (CRAS), cerca de 7 mil unidades, que 

presta serviços para pessoas em situação de vulne-

rabilidade social e Centros de Referência Especiali-

zado de Assistência Social (CREAS), cujo objetivo é 

fortalecer os vínculos familiares e sociais nos casos 

em que existem violações de direitos, a fim de pre-

venir e lidar com situações de vulnerabilidade e ris-

co para as famílias. Os serviços incluem atividades 

artísticas, culturais, de esportes e de lazer voltados 

para a pessoa idosa, valorizando sua autonomia.

Transição Demográfica

O Consenso de Montevidéu recomenda que as 

mudanças demográficas sejam incorporadas nos 

planejamentos de médio e longo prazo dos países, 

considerando tanto as oportunidades que o bônus 

demográfico oferece como os desafios econômicos, 

sociais e de estilo de vida que se impõem para a 

sociedade em razão do pelo envelhecimento da es-

trutura etária. As políticas devem propiciar uma vida 

ativa, produtiva, além da acumulação de poupança 

visando garantir um envelhecimento digno. Além 

disso, o documento propõe a ampliação (ou con-

solidação) dos sistemas de proteção e previdência 

social, com perspectiva de gênero.

 
30Relatório MDH. Disponível em: - http://www.mdh.gov.br/

informacao-ao-cidadao/ouvidoria/dados-disque-100/relatorio-
-balanco-digital.pdf

http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/ouvidoria/dados-disque-100/relatorio-balanco-digital.pdf
http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/ouvidoria/dados-disque-100/relatorio-balanco-digital.pdf
http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/ouvidoria/dados-disque-100/relatorio-balanco-digital.pdf
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mensal familiar per capita: as pessoas idosas mais 

pobres (até 1 salário-mínimo per capita) declararam 

saúde ruim/muito ruim em maior proporção do que 

as pessoas idosas dos estratos de rendimentos 

mais elevados. um diagnóstico precoce e medidas 

preventivas reduziram os custos dos procedimen-

tos, o que de certa forma advoga a política nacional 

de saúde da pessoa idosa.33

A política de priorização em campanhas de vacina-

ção e o Programa Nacional de Imunização (PNI) do 

Ministério da Saúde (MS) têm mobilizado a popula-

ção idosa para a vacinação com a oferta de 5 tipos 

de vacinas: Hepatite B, Febre Amarela, Influenza 

(campanha anual), Pneumocócica 23 e dt (difte-

ria e tétano). Em 2016, foram aplicadas mais de 20 

milhões de doses da vacina da influenza em pes-

soas idosas, com cobertura de 97%.34

Nesse contexto, dois estudos em andamento con-

tam com o financiamento do governo federal para 

a coleta de dados longitudinais visando subsidiar 

o planejamento e o desenvolvimento de ações es-

pecíficas para as pessoas idosas: o ElSI que tem 

abrangência nacional e a Pesquisa SABE, restrita 

ao município de São Paulo. Além disso, em parce-

ria com a Fiocruz, foram desenvolvidos sistemas de 

indicadores de diferentes dimensões da saúde da 

pessoa idosa.

Mediante apoio ao desenvolvimento institucional 

de estados e municípios por meio de convênios, o 

MS tem atuado em várias frentes em um modelo de 

atenção integral, incluindo, por exemplo: i) ações de 

educação continuada por meio da capacitação em 

envelhecimento e saúde da pessoa idosa em suas 

diversas modalidades e ii) organização do sistema 

de atenção, integrando desde a atenção básica (uni-

dades básicas de saúde, equipes de saúde da famí-

etapas (dupla, tripla carga de doenças). As políticas 

de saúde devem enfrentar os desafios do perfil epi-

demiológico prevalente na região, pela erradicação 

das doenças transmissíveis e da implementação de 

ações que visem a prevenção e o tratamento das 

doenças crônicas. Estas políticas devem levar em 

conta especificidades de gênero, idade, regiões, 

grupos étnicos e socioeconômicos.

De fato, com a ampliação da expectativa de vida 

no Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis 

passaram a representar mais de 70% das causas 

de morte. Análise realizada pelo IBGE31 com dados 

iniciais da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2013) 

aponta que cerca de metade das pessoas idosas 

brasileiras (60 anos e mais) referiram um diagnós-

tico médico de hipertensão arterial, entre 15 a 20% 

reportaram diagnóstico de diabetes, e cerca de um 

quarto referiram diagnóstico de colesterol alto. Além 

disso, estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz, 

com dados da mesma amostra, indica que embora 

69,9% das pessoas idosas não apresentassem limi-

tação funcional, ainda se fazem necessárias ações 

de promoção da saúde e prevenção de agravos 

como forma de manter a capacidade funcional des-

sas pessoas preservada pelo maior tempo possível.

No Brasil, a implementação e expansão do Siste-

ma Único de Saúde garantiu o direito universal e 

integral à saúde, abrangendo políticas e ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. A par-

tir de marcos legais específicos, como a já mencio-

nada Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 

o Ministério da Saúde tem focado em um modelo 

de atenção integral à saúde dessa população, que 

insere o critério de funcionalidade da pessoa idosa 

nos processos de formulação de políticas públicas e 

promove o envelhecimento ativo e saudável. As di-

retrizes desse modelo incluem, entre outros fatores, 

o desenvolvimento de instrumentos para melhorar a 

identificação das condições e necessidades de saú-

de das pessoas idosas, além do seu grau de vulne-

rabilidade clínica, psicossocial e funcional (exemplo: 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa).32

Há diferenciais na autopercepção da saúde das 

pessoas idosas em relação ao rendimento médio 

 

31Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/
liv91110.pd

32Segundo a COSAPI, a Caderneta da Saúde da pessoa idosa 
foi aderida por 1198 municípios, contudo, apenas 587 (menos 

de 50%) a receberam e 292, menos ainda, receberam por 
completo.

 

33ABEP. Disponível em: http://www.abep.org.br/publicacoes/
index.php/anais/article/view/1556/1519

34A política brasileira de priorização em campanhas de vacina-
ção segue recomendação da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e alcançam 54,4 milhões de pessoas no Brasil entre 
crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da 

saúde, professores das redes pública e privada, povos indíge-
nas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas 

privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. 
Fazem parte do grupo prioritário da vacina idosos a partir de 

60 anos. No total, 89% do público-alvo tomou a vacina contra 
a gripe em 2018. Ver:  http://portalms.saude.gov.br/noticias/

agencia-saude/43837-6-milhoes-de-pessoas-nao-se-vacinaram-
-contra-gripe; Panorama da Saúde da pessoa idosa no Brasil. 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/maio/16/10.
Politica-Nacional-de-Saude-da-Pessoa-Idosa-suas-diretrizes-e-

-acoes-desenvolvidas.pdf).

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/maio/16/10.Politica-Nacional-de-Saude-da-Pessoa-Idosa-suas-diretrizes-e-acoes-desenvolvidas.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/maio/16/10.Politica-Nacional-de-Saude-da-Pessoa-Idosa-suas-diretrizes-e-acoes-desenvolvidas.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/maio/16/10.Politica-Nacional-de-Saude-da-Pessoa-Idosa-suas-diretrizes-e-acoes-desenvolvidas.pdf
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dos. De fato, as políticas públicas de acesso a ser-

viços formais de cuidados são conduzidas de forma 

descentralizada e oferecem baixa cobertura, apesar 

dos avanços recentes.

Além disso, o mercado privado praticamente não 

atua nesse ramo de seguro.36 Segundo dados do 

Censo do Sistema Único da Assistência Social37, que 

é realizado anualmente desde 2007 e apresenta a 

situação da estrutura de assistência social no Bra-

sil, havia, em 2016, 5.781 unidades de acolhimento 

em todo o país. Dessas, 28,8% (ou 1.667) atendiam, 

principalmente, pessoas idosas, com destaque para 

as instituições de longa permanência para pessoas 

idosas (IlPI) que somavam cerca de 1.564 unidades. 

é importante notar que embora 78% recebesse re-

cursos do poder público e 74% recebesse alguma 

outra forma de apoio do Estado para a manutenção 

dos seus serviços, especialmente dos municípios, 

quase 90% era de natureza não governamental.

Por outro lado, muitas dessas unidades de acolhi-

mento estavam articuladas a outros tipos de insti-

tuições públicas, incluindo os CREAS e os CRAS. 

Em que pese a importância das unidades de aco-

lhimento espalhadas em todo o Brasil, apenas pou-

co mais de 60 mil pessoas idosas encontravam-se 

acolhidas, o que se comparado às estimativas de 

demanda da PNS dá uma dimensão do desafio a ser 

enfrentado pela sociedade brasileira para estabele-

cer um programa público e privado que seja de fato 

abrangente.

Nesse sentido, vale ressaltar que há avanços sen-

do feitos pela Secretaria Nacional dos Direitos da 

Pessoa Idosa, responsável por liderar o processo 

de articulação e consolidação, conjuntamente com 

a Câmara Federal e outros Ministérios, de uma Po-

lítica Nacional Intersetorial de Cuidados. O objeti-

vo é contemplar temas importantes como o apoio 

aos familiares e cuidadores, o desenvolvimento de 

novas formas de cuidado, o fortalecimento das re-

des sociais e a ampliação de ofertas de serviços já 

existentes no âmbito da saúde (fortalecimento da 

atenção primária e atenção domiciliar) - e também 

da assistência social por meio dos serviços sócio as-

sistenciais da proteção social básica e especial.

lia) até a atenção especializada com equipes mul-

tidisciplinares (atenção hospitalar, Programa Melhor 

em Casa). Dois conjuntos de programas merecem 

destaque no enfrentamento das doenças crônicas: 

as políticas de imunização, especialmente contra in-

fluenza (cuja cobertura é superior a 80%), e a dispo-

nibilização de medicamentos e insumos (exemplo: 

Programa Saúde não tem Preço). 

O principal desafio do modelo continua sendo ga-

rantir um envelhecimento com maior qualidade de 

vida e capacidade funcional em um país ainda mar-

cado por grande desigualdade regional e socioe-

conômica. Apenas com avaliações sistemáticas das 

políticas e das condições de saúde das pessoas 

idosas será possível avançarmos mais rapidamente.

Cuidados de Longa Duração

O Consenso de Montevidéu chama atenção para o 

fato de que o envelhecimento populacional resulta 

no aumento no número de pessoas com dificulda-

des para realizar atividades da vida diária e conse-

quentemente, em uma maior demanda por cuidados 

de longa duração. Ainda segundo o documento, os 

países da região têm transferido a responsabilidade 

dessa tarefa para as famílias, gerando sobrecarga 

especialmente para as mulheres. São propostas me-

didas orientadas para melhorar a qualidade de vida 

das pessoas idosas, especialmente por meio da in-

clusão de cuidados de longa duração nos sistemas 

de proteção social, visando ampliar a autonomia 

e garantir os direitos dessas pessoas, bem como 

promover a dignidade e o bem-estar das famílias. 

Relacionado a esse tema, os signatários ressaltam 

que as políticas devem incluir o direito a uma morte 

digna e bem atendida, sem nenhum tipo de discrimi-

nação nem violência.

Neste aspecto, o Brasil não é diferente de outros 

países da região, já que as famílias ainda desem-

penham papel fundamental como provedoras de 

cuidados informais às pessoas idosas.35 Com base 

na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada em 

2013, estima-se que cerca de 6,5 milhões de pes-

soas idosas brasileiras necessitavam de ajuda para 

realizar atividades da vida diária. Desses, cerca de 

80% recebiam ajuda de familiares não remunera-

 
35Camarano, A.A. (Organizadora). 2010. Cuidados de longa 

duração para a população idosa: um novo risco social a ser 
assumido? Rio de Janeiro: Ipea, 2010.

 

36Rocha, A.S.; Turra, C.M. 2016. Idosos com dependência no 
Brasil: estimativa de custo com política pública para o financia-
mento de cuidador. Revista Brasileira de Economia Doméstica, 

v. 27, n.2, p. 5-28.

37Disponível em: http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/
index2.php

http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index2.php
http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index2.php
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b) Ampliar e melhorar a qualidade dos progra-

mas e serviços de prevenção e tratamento de 

condições crônicas, especialmente em áreas 

geográficas onde o atendimento é mais precá-

rio. Para isso, é preciso garantir ou até mesmo 

aumentar os recursos para o Sistema Único de 

Saúde (SuS), considerando que os gastos pú-

blicos com saúde no Brasil ainda são inferio-

res, como proporção do PIB, à média de gastos 

dos países da OCDE;

c) Discutir e promover, o quanto antes, uma re-

forma da previdência social que leve em conta, 

simultaneamente, o caráter distributivo e de se-

guro do sistema, além das desigualdades intra 

e intergeracional. Os sistemas de previdência 

social - trabalhadores do setor privado, servi-

dores nas três esferas de governo e benefícios 

não contributivos – consomem, juntos, o equi-

valente a 13% do PIB38, patamar relativamente 

alto considerando a proporção ainda pequena 

de pessoas idosas na população. As projeções 

da Secretaria de Previdência indicam que em 

quatro décadas, apenas as despesas com o re-

gime geral (trabalhadores privados e não con-

tributivos) dobrarão de tamanho em relação ao 

PIB39. Se nada for feito, é pouco provável que 

o país seja capaz de manter o pagamento dos 

benefícios em dia sem comprometer outras 

políticas sociais, mesmo levando em conta o 

crescimento da economia e até mesmo uma 

reforma tributária;

d) Melhorar a articulação dos diferentes ór-

gãos e ministérios que compõem o Poder 

Executivo, bem como com os demais Poderes, 

no tocante a uma agenda ampla que trate das 

questões do envelhecimento populacional no 

país. Apesar de a legislação brasileira ser uma 

referência internacional e do país dispor de 

várias ações e políticas direcionadas à pessoa 

idosa40, é preciso melhor coordená-las visando 

fortalecer direitos, promover o bem-estar e o 

combate à desigualdade em um modelo inte-

Por fim, vale destacar que, no que tange à preocu-

pação do Consenso de Montevidéu com relação à 

garantia ao direito à uma morte digna e bem aten-

dida, o Ministério da Saúde está construindo docu-

mentos importantes para a qualificação do cuida-

do como orientações técnicas para a construção e 

implantação de linhas de cuidado para a atenção 

integral à saúde da pessoa idosa no SuS e docu-

mento com Diretrizes Brasileiras para Organização 

dos Cuidados Paliativos no SuS, a ser publicado em 

futuro próximo.

DEBATE ATUAL E DESAFIOS

Com o fim do primeiro dividendo demográfico e o 

crescimento da população idosa surge a questão da 

sustentabilidade do sistema previdenciário brasilei-

ro. Assim, o país vem atuando no sentido de aprovar 

mudanças legais que contribuam para que o siste-

ma de previdência continue garantindo direitos para 

aqueles que hoje são beneficiados, sem comprome-

ter o direito de gerações futuras. O envelhecimento 

populacional acarretará, de um lado, o aumento do 

número e da proporção de pessoas que necessitam 

de cuidados de longa duração no Brasil. Por outro 

lado, relacionado a esse processo, haverá uma re-

dução na oferta de cuidadores (familiares) informais, 

em função da redução da fecundidade, das mudan-

ças nos padrões de família e do aumento da esco-

laridade e da participação feminina no mercado de 

trabalho. Nesse cenário, é fundamental discutir o 

quanto antes o desenvolvimento de programas pú-

blicos e privados para a expansão da rede de aco-

lhimento de longa duração para as pessoas idosas.

Nesse cenário, de envelhecimento populacional 

rápido e contrapartidas demográfico-econômicas 

ainda incertas, os desafios relacionados ao futuro 

da economia brasileira, bem como ao bem-estar de 

futuras gerações de pessoas idosas se acumulam. 

Em um contexto de rápido envelhecimento popula-

cional, o país ainda precisa avançar em pelo menos 

quatro aspectos:

a) Desenvolver um sistema abrangente de as-

sistência social que garanta o financiamento 

dos cuidados de longa duração, especialmente 

os de menor renda, de forma a auxiliar as famí-

lias a cuidarem de seus familiares idosos. Com-

plementarmente, o país precisaria regular a 

oferta de planos de seguro privados para situa-

ções de dependência de cuidados de terceiros;

 

38Disponível em: https://www12.senado.leg.br/orcamento/
documentos/ldo/2018-1/elaboracao/projeto-de-lei/proposta-do-

-poder-executivo/anexo- iv.6-2013-projecoes-atuariais-para-o-re-
gime-geral-de-previdencia-social-2013-rgps-art.-4o-ss-2o-inciso-

-iii-da-lei-complementar-no-101-de-4-de- maio-de-200

39Ver: http://www.previdencia.gov.br/

40Ver http://www.sdh.gov.br/assuntos/bibliotecavirtual/pessoa-
-idosa/publicacoes-2015/pdfs/guiia-de-politicas-programas-e-

-projetos-populacao- idosa-1

http://www.previdencia.gov.br/
http://www.sdh.gov.br/assuntos/bibliotecavirtual/pessoa-idosa/publicacoes-2015/pdfs/guiia-de-politicas-programas-e-projetos-populacao-
http://www.sdh.gov.br/assuntos/bibliotecavirtual/pessoa-idosa/publicacoes-2015/pdfs/guiia-de-politicas-programas-e-projetos-populacao-
http://www.sdh.gov.br/assuntos/bibliotecavirtual/pessoa-idosa/publicacoes-2015/pdfs/guiia-de-politicas-programas-e-projetos-populacao-
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grado e coerente cujo financiamento seja sus-

tentável no longo prazo. Para isso, é indispen-

sável avançarmos nos instrumentos (estudos 

e pesquisas) de monitoramento e análise do 

envelhecimento populacional e de avaliação 

de impacto de políticas públicas direcionadas 

à pessoa idosa. Nesse contexto, é imprescindí-

vel ampliar a coleta de dados específicos, for-

talecer os institutos públicos de pesquisa, além 

de promover a organização e o relacionamen-

to de bases de dados domiciliares e adminis-

trativas já existentes. 
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d 
acESSo uNiVErSal aoS SErViÇoS

de saúde seXual e saúde reprodutiva

AVANÇOS              

No Brasil, como na maioria dos países latino-ame-

ricanos, a iniciação da maternidade ainda se dá de 

maneira precoce. Embora a fecundidade na adoles-

cência, 15-19 anos, tenha apresentado uma queda 

de 25% entre 2004 e 2015 - de 78,8 para 59,4 nas-

cimentos para cada mil adolescentes, esse patamar 

é ainda alto comparado com regiões desenvolvidas 

e, principalmente, com países com níveis similares 

de fecundidade total. Os nascimentos de filhos em 

adolescentes correspondem a 17,3% do total de cer-

ca de 3,0 milhões de nascimentos anuais ocorridos 

no Brasil em 201541. No entanto, deve-se ressaltar 

que a fecundidade é estimada para nascidos vivos 

e, portanto, não inclui o número de gravidezes, que 

é maior, pois muitas gestações terminam em aborto 

espontâneo ou voluntário. Esta taxa de fecundidade 

de adolescentes apresenta diferenças regionais im-

portantes, com valores para o ano de 2015 variando 

de 91,4 nascimentos a cada mil adolescentes na Re-

gião Norte a 47,6 na região Sudeste.

Em relação às políticas relacionadas à saúde sexual e 

reprodutiva, o país apresentou importantes avanços 

seja na adoção de marcadores legais, tais como a 

lei de Planejamento Familiar, a Norma técnica de 

Aborto legal, a Política Nacional de Saúde Integral 

lGBts, a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem, Política Nacional de Atenção In-

tegral à Saúde da Mulher, ações permanentes de 

vigilância em saúde, de enfrentamento ao HIV/aids, 

entre outras medidas públicas ampliação do direito 

universal à saúde.

CONTExTO GERAL

Como apresentado anteriormente, a legislação bra-

sileira preconiza na sua Constituição de 1988 a saú-

de como direito do cidadão e dever do Estado, com 

base em princípios de garantia do acesso integral, 

universal, gratuito e equânime em saúde para toda a 

população do país. O Sistema Único de Saúde (SuS) 

caracteriza-se como a principal política pública em 

saúde do Brasil e está centrado na atenção básica 

como elemento prioritário de planejamento, gestão 

e cuidado em saúde, visando à promoção do bem-

-estar social e qualidade de vida da população. 

Em relação ao acesso universal aos serviços de saú-

de sexual e saúde reprodutiva, o Brasil reafirma o 

seu compromisso com o Programa de Ação da Con-

ferência Internacional de População e Desenvolvi-

mento/Cairo, a Plataforma de Ação da Conferência 

Mundial sobre a Mulher/Beijing e o Consenso Regio-

nal sobre População e Desenvolvimento da América 

latina e Caribe/Consenso de Montevidéu.

Entre eles garantir (i) acesso a ampla gama de mé-

todos contraceptivos; (ii) interrupção de gravidez em 

casos previstos por lei; (iii) desenvolver políticas e 

programas para erradicar a discriminação baseada na 

orientação sexual e identidade de gênero; (iv) garantir 

acesso universal a serviços de saúde sexual e saúde 

reprodutiva de qualidade considerando necessidades 

de mulheres e homens, abrangendo a população de 

diferentes faixas etárias (adolescentes, jovens, adul-

tos, idosos), pessoas com deficiências e lGBt´s, bem 

como pessoas com deficiência e aquelas que vivem 

em condições de vulnerabilidade; (v) avançar na pre-

venção e controle do HIV/aids; e (vi) eliminar causas 

preveníveis de morbimortalidade materna. 

 

41Dados preliminares Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade - SIM
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durante a gravidez é fundamental para a redução 

das taxas de transmissão vertical (entre 2011 e 2017 

houve uma queda de 36%) e para a eliminação da 

sífilis congênita.

Informa-se, ainda, o lançamento do edital de pes-

quisa nacional de dados específicos de prevalência 

de HIV, Hepatite B e C e sífilis entre mulheres trans 

e travestis em 12 municípios brasileiros. E a estraté-

gia Viva Melhor Sabendo, que objetiva a ampliação 

da testagem do HIV mediante a tecnologia da testa-

gem rápida por fluido oral para populações-chave, 

em parceria com Organizações da Sociedade Civil 

(OSC) utiliza a metodologia da educação entre pa-

res e vem obtendo dados importantes sobre a ques-

tão do HIV/aids entre travestis e transexuais.

Planejamento reprodutivo

O Planejamento reprodutivo tem suas bases legais 

na Constituição Federal de 1988 (art. 226), cotejado 

em 1996, com a sanção da lei do Planejamento Fa-

miliar. A existência desse arcabouço legal possibili-

tou que o Ministério da Saúde (MS) formulasse um 

conjunto de normas para toda a rede de saúde com 

o objetivo de garantir que as mulheres e homens 

adultos, jovens e adolescentes tenham o direito de 

decidir, de forma livre e responsável, se querem ou 

não ter filhos, quantos filhos desejam ter e em que 

momento de suas vidas. Essas normas visam ga-

rantir o direito de viver plenamente a sexualidade 

sem medo, vergonha, culpa e falsas crenças, inde-

pendentemente de estado civil, idade ou condição 

física; e o direito de acesso a serviços de saúde que 

garantam privacidade, sigilo e um atendimento de 

qualidade, sem qualquer tipo de discriminação. 

A esse respeito, são dignas de nota a ampliação da 

oferta dos métodos anticoncepcionais com a dispo-

nibilização gratuita nos serviços de atenção básica 

de nove métodos, os quais abrangem cinco méto-

dos hormonais, além de preservativos (masculino e 

feminino), esterilização (vasectomia e laqueadura), 

DIu de cobre e diafragma. Destaca-se que recen-

temente o MS lançou estratégia para ampliação do 

DIu de cobre no pós- parto e pós abortamento nas 

maternidades e solicitou à Comissão Nacional de 

Incorporação de tecnologias no SuS (CONItEC) a 

incorporação do implante subdérmico no rol de me-

dicamentos do SuS.

A implementação da Caderneta de Saúde do Ado-

Prevenção e Autocuidado

O Brasil optou por uma importante mudança do mo-

delo de saúde de curativo para de atenção integral 

às pessoas, em todo o SuS, visando a promoção de 

uma melhor qualidade de vida. um processo de tra-

balho “onde o cuidado do usuário é o imperativo éti-

co-político que organiza a intervenção técnico-cien-

tífica; e estimula a participação dos usuários como 

forma de ampliar sua autonomia e capacidade na 

construção do cuidado à sua saúde e das pessoas 

e coletividades do território, no enfrentamento dos 

determinantes e condicionantes de saúde, na orga-

nização e orientação dos serviços de saúde a partir 

de lógicas mais centradas no usuário e no exercício 

do controle social” (PNAB, 2012). Esse modelo pos-

sibilitou que o Brasil adotasse a Estratégia da Saú-

de da Família/ESF para que a atenção e o cuidado 

estivessem mais perto de onde as pessoas moram, 

trabalham, estudam e vivem.

No que diz respeito à saúde sexual e saúde reprodu-

tiva, essa estratégia possibilitou um maior acesso de 

mulheres e homens adultos, jovens e adolescentes 

aos métodos anticoncepcionais, incluindo – confor-

me a indicação médica e a escolha do indivíduo - a 

anticoncepção de emergência, os preservativos mas-

culinos e femininos, oferta de laqueadura e vasecto-

mia, bem como uma ampla difusão de conteúdos e 

informações para os profissionais de saúde visando 

uma abordagem voltada aos direitos humanos, com 

ênfase nas ações de educação e promoção da saú-

de como o Programa Saúde na Escola, que hoje já 

está em 98% dos municípios, prevenção dos agravos 

e na valorização das reivindicações e necessidades 

em saúde das mulheres, adolescentes, jovens, ho-

mens, população lGBt, pessoas com deficiência, 

pessoas em situação de rua, pessoas privadas de 

liberdade, profissionais do sexo, dentre outras.

Neste sentido, uma das ações pioneiras do SuS foi 

o enfrentamento das Infecções Sexualmente trans-

missíveis (ISt) e HIV/AIDS (Ver no Anexo, indicador 

de prevenção e autocuidado). No enfrentamento 

do preconceito e discriminação que envolvem as 

pessoas que vivem com HIV/aids, o Brasil inovou na 

abordagem, realizando transformações na forma de 

tratar desse problema. No âmbito do HIV/AIDS são 

disponibilizadas gratuitamente a realização de tes-

tes rápidos de HIV/AIDS e sífilis. Ademais, os mes-

mos são disponibilizados durante o pré-natal para 

todas as gestantes e suas parcerias sexuais. O diag-

nóstico oportuno da infecção pelo HIV/AIDS e sífilis 
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Nesta direção, destaca-se a ampliação dos Cen-

tros de Parto Normal (CPN) que são unidades as-

sistenciais lideradas por enfermeiras-obstetras si-

tuadas dentro ou nas imediações de hospitais para 

o atendimento de parturientes de baixo risco com 

o objetivo de humanizar o parto e reduzir as ocor-

rências de cesarianas e a Casa da Gestante, Bebe 

e Puérpera (CGBP), uma unidade de cuidado peri-

-hospitalar que acolhe, orienta, cuida e acompanha 

gestantes e puérperas e recém-nascidos de risco 

que demandam atenção diária em serviço de saúde 

de alta complexidade, mas que não precisam ficar 

internadas em leitos ou que morem distantes e não 

possam retornar ao seu município devido aos cuida-

dos que necessitam.

um resultado desse esforço implementado pela 

Rede Cegonha foi a redução em 2015, pela primeira 

vez no Brasil, das taxas de cesarianas, em que pese 

os altos índices ainda existentes no país. Observa-

-se que em 2016, embora em queda, a proporção 

de cesarianas no país correspondeu a 55,5% dos 

3 milhões de nascidos vivos. Outro mérito foi o for-

talecimento da implantação da política voltada aos 

homens, especificamente no tema da paternidade 

e cuidado, por meio do pré-natal do parceiro. Com 

tal medida, buscou-se transformar o foco quase ex-

clusivo no binômio mãe-criança, que historicamente 

orientava as estratégias voltadas ao acompanha-

mento da gestação e parto.

Em agosto de 2017 foi lançado o Projeto Apice On - 

Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em 

Obstetrícia e Neonatologia (BRASIl, 2017) com o ob-

jetivo de qualificar os processos de atenção, gestão 

e formação relativos ao parto, nascimento e ao abor-

tamento nos hospitais com atividades de ensino, in-

corporando um modelo com práticas baseadas em 

evidências científicas, humanização, segurança e 

garantia de direitos. Este projeto é uma iniciativa do 

MS que propõe a qualificação da atenção obstétrica 

e neonatal em 96 hospitais de ensino, universitários 

e/ou que atuam como unidade auxiliar de ensino no 

âmbito da Rede Cegonha.

A Pesquisa Nascer no Brasil42, inquérito nacional so-

bre parto e nascimento conduzido em 2011-12, mos-

tra que 29,9% das 23.894 puérperas entrevistadas 

não desejavam essa gestação e 2,3% relataram ter 

tentado interrompê-la. O aborto no Brasil é permiti-

lescente como estratégia para melhorar a qualidade 

da atenção à população adolescente é outra inova-

ção que se soma ao programa Saúde na Escola com 

atuação em mais de 80 mil escolas, disseminando a 

promoção da saúde e prevenção de agravos; contri-

buindo para a redução da gravidez não intencional 

e redução das DSt e as ações voltadas a saúde do 

homem na sua corresponsabilidade nos eventos re-

produtivos, ações estas fortalecidas com a “Agenda 

Proteger e Cuidar”.

Outra importante ação do Ministério da Saúde a par-

tir da descoberta da transmissão sexual pelo Zika 

vírus foi a da intensificação e do fortalecimento das 

ações relacionadas ao planejamento reprodutivo 

orientando as mulheres, homens e suas parcerias 

sobre a importância do sexo seguro e uso de camisi-

nha e outros métodos anticoncepcionais, bem como 

o fortalecimento da rede de atenção às gestantes, 

puérperas, bebês e crianças.

Saúde Materna

Entre 1990 e 2014, a razão de morte materna no Brasil 

caiu de 141 para aproximadamente 61 óbitos por 100 

mil nascidos vivos - uma queda de quase 57%. tam-

bém houve avanços no acesso à atenção qualificada 

ao parto, com aproximadamente 91% das gestantes 

fazendo quatro ou mais consultas pré-natais em 2015 

e 99% dos partos realizados em maternidades.

No entanto, práticas sem respaldo científico que le-

vam à banalização da cesariana, à intervenções des-

necessárias e violência na hora do parto, não tem 

contribuído para a redução da morte materna por 

causas evitáveis. Observa-se que em 2016, embora 

em queda, a proporção de cesarianas no país cor-

respondeu a 55,5% dos 3 milhões de nascidos vivos.

Neste sentido, desde 2001, o MS tem fortalecido a 

atenção obstétrica e neonatal inicialmente com o 

Programa de Humanização do Parto e Nascimento e 

posteriormente com o seu fortalecimento por meio 

da Rede Cegonha, visando intensificar a mudança 

do modelo de atenção obstétrica e neonatal, incor-

porando ao SuS um conjunto de ações e serviços de 

saúde de diferentes densidades tecnológicas que, 

integrados por meio de sistemas de apoio técnico, 

logístico e de gestão, buscam garantir a integrali-

dade do cuidado que englobam desde a detecção 

precoce da gestação até serviços mais complexos, 

como a assistência obstétrica ao parto de alto risco.

 

42VIELLAS, Elaine Fernandes et al. Assistência pré-natal no 
Brasil. Cad. Saúde Pública [online]. 2014, vol.30. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00126013 >

http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00126013
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lheres em situação de violência sexual incluindo a 

coleta de informações e vestígios por médicos do 

SuS. Essa medida visa reduzir a peregrinação e 

revitimização das mulheres durante o atendimento 

pelos serviços de saúde e pelo sistema de justiça.45

Para assegurar um atendimento de qualidade às 

mulheres que recorrem à interrupção da gestação, 

nos casos previstos em lei e ainda para aquelas que 

procuram os serviços hospitalares em situação de 

abortamento, o MS mantém compra centralizada de 

misoprostol e material de AMIu (aspiração manual 

intrauterina) com distribuição às principais materni-

dades do país.

Para a população trans foram sancionadas leis rei-

vindicadas pelos grupos sociais (Ver anexo, legis-

lação sobre direitos sexuais), bem como ocorreu 

o lançamento do webdocumentário POPtRANS46 

( janeiro/2017), que trata de importantes conceitos 

sobre a vida e as demandas de saúde das pessoas 

trans. Nessa direção, o MS junto aos gestores esta-

duais e municipais tem investido na qualificação dos 

profissionais, atuando na produção de documentos 

e protocolos, de cursos a distância, visando a garan-

tir o acesso universal a serviços de saúde sexual.

Os travestis e transexuais foram inseridos espaços 

de Controle Social, como o Comitê Interministerial 

de Saúde Integral da População lGBt do MS, da Co-

missão de Articulação com Movimentos Sociais do 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

das ISt, do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV).

DEBATE ATUAL E DESAFIOS

Apesar dos significativos avanços no temário de 

acesso universal aos serviços de saúde sexual e 

saúde reprodutiva foram identificados desafios que 

se refletem no debate atual e que podem servir de 

norteador para o futuro da agenda no Brasil. Dentre 

eles destacam-se:

a) Aumentar a corresponsabilização dos par-

ceiros com relação à paternidade responsável, 

à prevenção de gestações não desejadas, à 

prevenção das ISt e HIV/AIDS, e no cuidado 

dos (das) filhos (as) e atividades domésticas;

do pela lei somente quando a gravidez envolve vio-

lência sexual, risco de vida materna e fetos anence-

fálicos. Contudo, mesmo nesses casos as mulheres, 

principalmente as de renda mais baixa, enfrentam di-

ficuldades para acessar este tipo de serviço no SuS.

Direitos Sexuais e reprodutivos

Em relação aos Direitos Sexuais, o MS busca garan-

tir acesso universal a serviços de saúde sexual e 

saúde reprodutiva de qualidade, priorizando as ne-

cessidades dos que vivem em condições de vulne-

rabilidade e as situações de violência sexual contra 

mulher adulta, jovem e adolescente. Dentro desse 

princípio se conquistou a publicação de leis e regu-

lamentos que garantem o acesso a serviços de saú-

de sexual e a saúde reprodutiva a toda a população 

brasileira (ver Anexo).

Em 2016, ocorreu a publicação do Protocolo de 

Atenção Básica - Saúde da Mulher (BRASIl, 2016), 

com o objetivo de ampliar a resolutividade das equi-

pes de saúde na atenção à saúde das mulheres, in-

cluindo a saúde sexual e saúde reprodutiva. Além 

disso, a publicação do curso de Educação à Distân-

cia para profissionais de saúde sobre Atenção Inte-

gral à Saúde das Mulheres43, que inclui um módulo 

sobre saúde sexual e saúde reprodutiva, bem como 

as ações voltadas a população adolescente e jovem, 

aos idosos e homens são iniciativas que favorecem 

a melhoria da qualidade de vida da população bra-

sileira. Menciona- se, ainda, que no dia 8 de março 

de 2017 ocorreu o lançamento da Estratégia de For-

talecimento da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva.

A mortalidade materna no Brasil tem se mantido em 

alto patamar, apesar de um leve declínio de 67,9 

para 60 óbitos44 por 100 mil nascidos vivos no perío-

do de 2010 e 2015 (MS/SIM).

Em relação às ações de enfrentamento das violên-

cias contra as mulheres, especialmente a violência 

sexual, o Brasil avançou em normativas que assegu-

rem o acesso, o cuidado humanizado e o combate 

à impunidade.

No período de 2015 a 2017, houve ações de capaci-

tação em 64 hospitais para atenção integral às mu-

 

43Curso EAD profissionais de saúde. Ver <http://www.saudedas-
mulheres.ufsc.br/>

44Dados preliminares Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade - SIM.

 

45Sugiro que o dado possa ser atualizado pela representante do 
MS na CNPD

46Webdocumentário Poptrans, disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=bzkvhc2C-sc>.

http://www.saudedasmulheres.ufsc.br/
http://www.saudedasmulheres.ufsc.br/
https://www.youtube.com/watch?v=bzkvhc2C-sc
https://www.youtube.com/watch?v=bzkvhc2C-sc
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ciada das equipes de saúde), ao atendimento 

desacompanhado dos pais e/ou responsáveis, 

à privacidade durante consultas, à preservação 

do sigilo e ao consentimento informado;

m) transformar o modelo, enfatizando a ado-

ção de um modelo obstétrico baseado em evi-

dências;

n) Encontrar formas de romper com o paradig-

ma da centralidade do médico na assistência 

ao parto;

o) Acelerar a redução das cesarianas desne-

cessárias, utilizando nos hospitais critérios mé-

dicos e evidências científicas para realização 

das mesmas;

p) Dar atenção especial às taxas de mortalida-

de materna ainda elevada;

q) Aprimorar a legislação em relação a inter-

rupção da gestação;

r) Melhorar o monitoramento das fontes de da-

dos sobre o tema materno-infantil;

s) Ampliar a qualificação da atenção em saúde 

sexual para todos os ciclos de vida, incluindo 

adolescentes e idosos (as);

t) Ampliar abordagem diferenciada para mu-

lheres na menopausa, incluindo questões rela-

tivas à sexualidade e práticas de promoção de 

vida saudável;

u) Encontrar formas de enfrentar preconceito, 

estigma e discriminação nos serviços de saú-

de, especialmente contra as mulheres mais 

vulneráveis (mulheres trans e travestis, profis-

sionais do sexo, mulheres negras, mulheres 

indígenas e mulheres privadas de liberdade);

v) Ampliar o acesso aos métodos contracepti-

vos e a informações sobre saúde sexual e saú-

de reprodutiva, tanto para a mulher como para 

o homem, assim promovendo a prevenção e 

controle das ISt e da infecção pelo HIV.

b) Ampliar o acesso, uso e aceitabilidade do 

preservativo feminino;

c) Ampliar o acesso de todas as mulheres à 

prevenção combinada, com especial atenção 

às mais vulneráveis, (mulheres transexuais e 

travestis, profissionais do sexo, mulheres ne-

gras, mulheres indígenas e mulheres privadas 

de liberdade);

d) Incorporar e ofertar a Profilaxia Pré-Expo-

sição ao HIV/AIDS (PrEP)47 no SuS para mu-

lheres profissionais do sexo, mulheres trans e 

mulheres em parcerias soro discordantes que 

tenham maior vulnerabilidade à infecção pelo 

HIV/AIDS;

e) Enfrentar a epidemia de HIV/AIDS entre as 

mulheres trans e travestis;

f) Ampliar o diagnóstico e tratamento adequa-

dos das ISt para mulheres;

g) Enfrentar o diagnóstico tardio, iniciando o 

tratamento precoce do HIV/AIDS para as mu-

lheres HIV/AIDS positivas;

h) Fortalecer a educação Permanente da Estra-

tégia Saúde da Família;

i) Garantir e ampliar o acesso a todos os mé-

todos contraceptivos e informação qualificada 

nas uBS, em especial o DIu de cobre nos hos-

pitais para que a mulher possa ter a opção de 

iniciar um método de alta eficácia logo após o 

parto e abortamento; 

j) Romper barreiras à anticoncepção de emer-

gência na atenção básica;

k) Qualificar os serviços de saúde para envol-

ver de maneira mais intensa os homens no pro-

cesso de planejamento reprodutivo. Sabe-se 

que “os homens adolescentes e jovens ainda 

carecem de olhar inclusivo, pois frequente-

mente são vistos como ‘obstáculos para o pla-

nejamento reprodutivo’, sem reconhecimento 

da possibilidade de serem partícipes impres-

cindíveis nos eventos da sexualidade e da re-

produção” (Brasil, 2013: p.9);

l) Garantir para adolescentes e jovens o acesso 

a métodos contraceptivos (com atenção diferen-

 

47Profilaxia Pré-Exposição ao HIV/aids (PrEP), disponível em: 
http://prepbrasil.com.br/.
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E 
 igualdadE dE gêNEro

AVANÇOS

Em relação à construção de políticas públicas 

com foco na igualdade de gênero, o Brasil obteve 

significativos avanços em muitos campos. Pode-se 

destacar na educação a ampliação do número de 

mulheres no acesso, permanência e conclusão em 

todos os ciclos educacionais. Na saúde é possível 

identificar a sistemática redução da mortalidade 

materna e nas políticas de emprego, trabalho e 

renda a legislação referente ao trabalho doméstico 

tem especial relevância na garantia de direitos 

trabalhistas para as mulheres. No que tange às 

mudanças culturais em curso para a efetivação de 

uma sociedade igualitária, a lei Maria da Penha de 

enfrentamento à violência doméstica é um avanço 

central neste temário.

Educação

No campo educacional, observa-se que as mulhe-

res estudavam, em média, 8,4 anos e o número mé-

dio de anos de estudo deles era de 8,0 anos, em 

2015. Além disso, a taxa de analfabetismo entre as 

mulheres (7,7%) era inferior à dos homens (8,3%). Po-

rém, nas regiões Sudeste e Sul, essa tendência se 

inverte e as mulheres possuem uma taxa de anal-

fabetismo um pouco superior à dos homens (Ver 

Gráfico 1). Outro importante dado a se considerar é 

que, enquanto a taxa de analfabetismo entre as mu-

lheres no Sul é da ordem de 4,6%, essa taxa chega 

a 14,5% no Nordeste, mostrando que as diferenças 

regionais também se reproduzem para as pessoas 

do mesmo sexo.

CONTExTO GERAL

Segundo os dados da PNAD 2015, as mulheres re-

presentam 51,5% da população brasileira (105,5 mi-

lhões), sendo que, desse total, 46,4% eram brancas, 

52,7% eram negras e 0,9% eram amarelas, indígenas 

ou com cor/raça ignorada. Apesar de ser maioria na 

população brasileira, para elas são reservados es-

paços menos valorizados e ainda persiste hierarqui-

zação por sexo nos mais diferentes campos da vida 

social, como no mercado de trabalho, nas organiza-

ções, na política, entre outros. O Governo brasileiro 

busca implantar ações integradas, focadas no de-

senvolvimento de políticas públicas que garantam di-

reitos e proteção, voltadas para as mulheres em sua 

diversidade e especificidades: mulheres lésbicas, 

bissexuais, transexuais, jovens, idosas, negras, com 

deficiência, urbanas, rurais, do campo, da floresta, 

das águas, de povos e comunidades tradicionais, po-

vos indígenas e dos distintos grupos étnico-raciais.

A institucionalização de políticas públicas para as 

mulheres no Brasil data da criação em 2003 da Se-

cretaria de Políticas para Mulheres (SPM), vinculada 

atualmente ao Ministério dos Direitos Humanos. A 

SPM tem como principal objetivo promover a igual-

dade entre homens e mulheres e enfrentar todas as 

formas de preconceito e discriminação com base 

nas desigualdades de gênero. Desde a criação da 

SPM, o Brasil apresenta ações específicas para o 

fortalecimento de um processo de desenvolvimen-

to social, econômico, político e cultural no qual as 

mulheres possuem centralidade, de acordo com os 

compromissos assumidos pelo Estado nacional no 

marco das agendas de Viena (1993), Cairo (1994) e 

Beijing (1995) e do disposto Constitucional.
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Trabalho

Desde os anos 1970, há progressiva participação 

das mulheres no mercado de trabalho, devido à cria-

ção de novos postos e a incorporação de um contin-

gente expressivo de trabalhadoras. Ao mesmo tem-

po, transformações nos padrões de comportamento 

e nos valores relativos aos papéis sociais permitiram 

maior acesso das mulheres ao espaço produtivo. O 

aumento da escolaridade da população feminina e 

a redução da fecundidade tiveram papel central na 

construção desse novo cenário. As mulheres res-

pondem por 42,8% de todos os trabalhadores bra-

sileiros, contudo é necessário apontar que as van-

tagens observadas em termos educacionais não se 

refletem no mercado de trabalho. 

A regulamentação do trabalho doméstico remune-

rado é um avanço recente nos direitos dessa cate-

goria. Em 2015, do total de ocupados, apenas 1,0% 

dos homens se dedicava ao trabalho doméstico 

remunerado. Por outro lado, entre as mulheres ocu-

padas, esse índice chega a 14,2%, ou seja, o traba-

lho doméstico remunerado é, ainda, persistente e 

majoritariamente feminino. Apenas 10,3% de mu-

lheres brancas e 18,0% de mulheres negras que se 

dedicavam ao trabalho doméstico remunerado pos-

suíam carteira de trabalho assinada, o que demons-

tra o impacto das desigualdades de gênero sobre 

a proteção social e a precarização do trabalho. A 

aprovação da legislação do trabalho doméstico (lC 

150/2015) visa enfrentar a ausência de direitos nes-

te cenário. 

Participação das mulheres nos espaços 
de poder e decisão

Visando a ampliação da participação das mulheres 

na política, foi sancionada a lei 12.034/2009 que 

possibilitou a aplicação dos recursos do fundo par-

tidário para este fim. O cumprimento dessa lei tem 

sido fiscalizado pelos tribunais Regionais Eleitorais 

e pelo tribunal Superior Eleitoral (tSE), que ainda 

instituiu a Resolução nº 23.373, que teve por objeti-

vo criar meios para checar o cumprimento das cotas 

para Mulheres.  

A atuação do tSE resultou no consequente aumen-

to no número de candidaturas femininas. Segundo 

dados do tSE, em 2014, houve um aumento percen-

tual de 46,5% no número de mulheres participando 

como candidatas, em todo o Brasil, em comparação 

Há algumas iniciativas do governo brasileiro para a 

inclusão da discussão sobre as relações de gênero 

no âmbito escolar, assim como o exercício e a am-

pliação dos direitos das mulheres, mediante a inclu-

são da perspectiva de gênero em políticas públicas 

de educação. um exemplo é o Programa Mulher e 

Ciência, que visa a estimular a produção e a reflexão 

acerca das relações de gênero, mulheres e feminis-

mos no País e a promover a participação das mulhe-

res no campo das ciências e carreiras acadêmicas, 

representa esse esforço. No âmbito deste Progra-

ma, destaca-se o Prêmio Construindo a Igualdade 

de Gênero, que ao longo de dez anos, recebeu mais 

de 26.864 inscrições em todas as suas categorias.

 Outra iniciativa que merece destaque dentro do 

Programa Mulher e Ciência é o projeto “Meninas e 

Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharias e 

Computação”, que busca selecionar propostas de 

projetos com iniciativas de combate à evasão que 

ocorre principalmente nos primeiros anos destes 

cursos e despertar o interesse vocacional nas estu-

dantes do ensino médio e da graduação por estas 

profissões e para a pesquisa cientifica e tecnológica. 

Foram aprovados 325 projetos, sendo que as áreas 

com o maior número de propostas foram a engenha-

ria química, química, ciência da computação, enge-

nharia da computação, engenharia mecânica, enge-

nharia elétrica e física, envolvendo aproximadamente 

1.500 bolsistas de 107 instituições, em todo País.

também cabe citar o Programa de Extensão uni-

versitária – ProExt, que financia ações de extensão 

e pesquisa-ação em universidades públicas, incen-

tivando também a incorporação dessas temáticas 

na formação inicial. O ProExt incentiva políticas re-

lacionadas às mulheres nas mais diversas áreas: 

educação, cultura, espaços de poder, saúde, espor-

te, lazer, violência, autonomia econômica, dentre 

outros, observando a equidade de gênero. De 2013 

a 2016 foram aprovadas no total 87 propostas. Na 

promoção de ações voltadas a ampliar o acesso e 

as condições de permanência e êxito de estudan-

tes, destaca-se o programa nacional Mulheres Mil, 

cujo objetivo é possibilitar o acesso à educação e 

contribuir para redução de desigualdades sociais e 

econômicas de mulheres e promover a inclusão so-

cial e o combate à violência contra a mulher, que em 

2016 ofertou 7.087 novas matrículas.
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Saúde

Na área da saúde, o câncer está entre as principais 

causas de morte de mulheres que têm entre 30 e 

60 anos, ao lado de doenças circulatórias e mortes 

provocadas por causas externas. Nesse sentido, a 

realização de exames específicos para que haja de-

tecção precoce do câncer é fundamental para re-

duzir a quantidade de óbitos provocados por essa 

doença. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 

2013 apontam que 60% das mulheres de 50 a 69 

anos realizaram mamografia nos dois anos anterio-

res à pesquisa.

Destaca- se, ainda, que há desigualdade de acesso 

ao exame segundo a raça e a localização do domi-

cílio. Assim, enquanto 66,2% das mulheres brancas 

realizaram o exame, entre as mulheres pretas e par-

das, a proporção cai para 54,2% e 52,9%, respecti-

vamente. A Região Norte registrou a menor propor-

ção de mulheres que haviam feito o exame (38,7%), 

seguida das Regiões Nordeste (47,9%), Centro-Oes-

te (55,6%), Sul (64,5%) e Sudeste (67,9%).

No que tange a infecções sexualmente transmissí-

veis e Aids pode-se citar como avanços na saúde 

das mulheres, a ampliação da faixa etária de vaci-

na de HPV, de 9 a 26 anos, para mulheres vivendo 

com HIV, ampliação das testagens rápidas para HIV 

e sífilis de gestantes durante o pré-natal e o início 

do tratamento a partir do diagnóstico positivo, bem 

como o lançamento de Ações Estratégicas para a 

Redução de Sífilis Congênita no Brasil (2016). 

Em 2016, o Brasil apresentou pela primeira vez o 

não crescimento no número de cesárias. Até agosto 

de 2017, foram abertos 18 centros de parto normal e 

mais de 95 obras estão em andamento, bem como 

adequação física de 22 maternidades para garantia 

da privacidade, acompanhamento e boas práticas de 

atenção ao parto e nascimento, entre outras ações.

 O Brasil possui uma Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde das Mulheres (PNAISM). uma im-

portante ação de participação social no campo da 

saúde e igualdade de gênero foi a realização em 

agosto de 2017 da 2ª Conferência Nacional da Saú-

de das Mulheres, organizada pelo Conselho Nacio-

nal de Saúde (CNS), que reuniu 1.800 participantes 

de todos os estados da federação. A Conferência 

teve como objetivo propor diretrizes para a PNAISM 

e o processo de mobilização envolveu mais de 70 

mil mulheres que participaram das etapas munici-

pais, macrorregionais, livres, estaduais e nacional. 

a 2010. O total de mulheres chegou a 8.131, ou seja, 

31,07% do total de 26.172 candidatos/as. Conside-

rando-se apenas as candidaturas aptas, o número 

é bem inferior: 6.449 mulheres, num total de 22.530 

registros. Descontando-se as inaptas, portanto, o 

percentual de candidaturas femininas caiu para 

28,62%, abaixo da cota de 30%, mas ainda maior do 

que foi verificado em 2010, quando o percentual de 

mulheres havia sido de 22,43%, (5.056 candidatas). 

um importante avanço neste temário refere-se à 

aprovação, em maio de 2018, pelo tSE da obrigato-

riedade dos partidos políticos repassarem 30% dos 

recursos do Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha (FEFC) para candidaturas de mulheres. 

No marco das ações para garantia da equidade de 

gênero na política, ganha relevância a criação do 

Fórum Nacional de Instância de Mulheres de Parti-

dos Políticos.

No caso das eleições municipais, em 2016, algumas 

ações foram implementadas, com o objetivo de in-

centivar candidaturas femininas nas eleições muni-

cipais, como, por exemplo, o lançamento da cartilha 

“Mais Mulheres no Poder – Plataforma”, com apoio 

da ONu Mulheres. O percentual geral de mulheres 

que disputam os cargos eletivos ultrapassou 30%. 

A primeira vez que isso aconteceu foi nas eleições 

municipais de 2012, quando partidos políticos e coli-

gações atingiram o percentual de 32,57% de candi-

datas do sexo feminino. Segundo dados do sistema, 

do total de candidatos (as) das eleições de 2016, 

155.587 (31,60%) foram do sexo feminino. Apesar dos 

avanços, os dados indicam que o País ainda está lon-

ge da meta de ter a paridade entre homens e mulhe-

res na ocupação dos cargos políticos eletivos.

Outro avanço visando ampliar a participação de mu-

lheres é o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça 

e seus Comitês localizados dentro das empresas. O 

Programa, que se encontra na sexta edição, consis-

te em disseminar novas concepções na gestão de 

pessoas e na cultura organizacional para alcançar 

a igualdade entre mulheres e homens no mundo do 

trabalho. é dirigido a empresas de médio e grande 

porte, públicas e privadas, com personalidade jurí-

dica própria e a adesão ao programa é voluntária.
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da Penha. Pela mudança na legislação, descumprir 

medida protetiva é crime, passível de detenção de 

três meses a dois anos. A alteração busca efetivar 

ainda mais a medida que é vista como a principal 

ferramenta de proteção da mulher vítima de violên-

cia doméstica.

A lei nº 13.344/2016, que dispõe sobre a prevenção 

e a repressão ao tráfico interno e internacional de 

pessoas é uma medida relevante no enfrentamento 

à violência contra as mulheres, segmento popula-

cional-predominante de vítimas mulheres nesse tipo 

de delito, em função de casos de tráfico humano 

com finalidade de exploração sexual.

Institucionalização de Políticas  
para Mulheres

Apesar de as políticas públicas dirigidas às mulhe-

res serem transversais, a sua gestão é conduzida 

pela SPM. Essa Secretaria coordena ações e fóruns 

nacionais. Entre esses, cita-se o Fórum de Organis-

mos de Políticas para Mulheres, que congrega ins-

tâncias Estaduais, Distrital e Municipais de Políticas 

para as Mulheres (OPM).

tais organismos conduzem no nível local, uma série 

de iniciativas que visam o empoderamento, autono-

mia e ampliação de direitos para as mulheres. Atual-

mente, no Brasil, estão ativos cerca de 800 OPM 

nos estados/municípios.  Este montante representa 

pouco mais do que 13% dos municípios do País que 

já institucionalizaram, no âmbito de suas gestões 

locais, um órgão responsável pela condução de 

políticas públicas direcionadas especificamente às 

mulheres. todos os 26 Estados e o Distrito Fede-

ral possuem um OPM (secretarias, coordenadorias, 

departamentos ou gerencias) (ver anexo Gráfico 2). 

Outra importante atribuição da SPM diz respeito ao 

fortalecimento do Comitê de Articulação e Monitora-

mento do Plano Nacional de Políticas para as Mulhe-

res - PNPM e os mecanismos de gênero nos órgãos 

públicos federais.

Outro instrumento positivo é a Ouvidoria da Mulher 

que tem o objetivo de estabelecer canais de comu-

nicação com a sociedade, orientando e informando 

na busca e defesa dos direitos das mulheres. De 

forma geral, as questões levantadas pelas mulhe-

res dizem respeito à violação de direitos associada 

à questão de gênero. Elas incluem desde suges-

tões, solicitações, reclamações, e até denúncias de 

Violência

O principal tipo de violência contra as mulheres é 

física, seguido pela violência psicológica e sexual, 

que em 2016, alcançou cerca de 50% dos casos re-

gistrados, contra 50% de violência física e 31% psico-

lógica. (ver anexo Gráfico 1). Em 2013/2014, grande 

parte dos casos (mais que 80%) o agressor possuía 

vínculo afetivo com as vítimas. Observou-se nos úl-

timos dois anos que está ocorrendo uma redução 

de agressões praticadas por pessoas próximas às 

vítimas, mas o percentual de 72% e 65% respectiva-

mente, ainda é significativo. 

O Programa Mulher Viver Sem Violência, lançado 

em março de 2013, foi constituído para atender ao 

disposto no Art. 8º da lei nº 11.340/2006 (lei Maria 

da Penha), e está estruturado nos seguintes eixos: 

implementação da Casa da Mulher Brasileira (equi-

pamento público que integra no mesmo espaço 

físico serviços como acolhimento e triagem, apoio 

psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público, 

Defensoria Pública, promoção da autonomia eco-

nômica, brinquedoteca, alojamento de passagem 

e central de transportes) em todas as capitais; am-

pliação da Central de Atendimento à Mulher – li-

gue 180; implantação e manutenção dos Centros de 

Atendimento às Mulheres nas regiões de fronteira 

seca; organização e humanização do atendimento 

às vítimas de violência sexual; campanhas continua-

das de conscientização; e capilarização do atendi-

mento com auxílio de unidades móveis para aten-

dimento a mulheres em situação de violência no 

campo e na floresta.

é importante, também, destacar algumas ações em-

preendidas pelo Governo Federal: (i) a lei do Femi-

nicídio (lei nº 13.104/2015) que qualifica desse crime 

de homicídio e o inclui no rol dos crimes hediondos; 

(ii) a Política Nacional de Atenção às Mulheres em 

situação de Privação de liberdade e Egressas do 

Sistema Prisional (Portaria Interministerial nº 210, de 

16 de janeiro de 2014); (iii) as Diretrizes Nacionais do 

Feminicídio para investigar, processar e julgar com 

perspectiva de Gênero as mortes violentas de mu-

lheres e sua implementação em cinco unidades da 

Federação; e (iv) o Sistema Nacional de Prevenção e 

Combate à tortura; o Comitê Nacional de Prevenção 

e Combate à tortura e o Mecanismo Nacional de 

Prevenção e Combate à tortura (lei no 12.847/2013).

A recente alteração em vigor pela lei 13.641, de 3 de 

abril de 2018, surgiu para alterar a questão das me-

didas protetivas na lei nº 11.340, de 2006, a Maria 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/392418722/lei-13344-16
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e) Induzir políticas afirmativas que ampliem a 

participação de mulheres no Executivo;

f) Fortalecer as ações públicas para ampliar a 

participação das mulheres no legislativo;

g) Enfrentar as desigualdades e os estereóti-

pos de gênero na educação, na promoção de 

uma educação em direitos humanos, visando à 

igualdade entre todas e todos;

h) Elaborar ações interseccionais para o en-

frentamento da violência de gênero que con-

siderem a dimensão da orientação sexual, 

identidade de gênero e racial no sentido de 

compreender a violência de gênero em um 

contexto mais amplo, com especial atenção 

para mulheres negras e lBts;

i) Ampliar os investimentos e recursos públicos 

para o enfrentamento da violência sobre as 

mulheres e feminicídio;

j) Fortalecer as ações integradas junto aos en-

tes federados de implementação do Pacto Na-

cional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres;

k) Monitorar a implementação das resoluções 

da II Conferência Nacional de Saúde das Mu-

lheres;

l) Ampliar a municipalização dos organismos 

de políticas para mulheres.

crimes e pedidos de apoio a mulheres em situação 

de violência. À Ouvidoria compete, ainda, orientar e 

informar sobre ações e políticas da SPM, legislação, 

direitos, serviços da rede de atendimento à mulher 

vítima de violência, dentre outros.

Por último, destaca-se a ampliação e o fortale-

cimento do diálogo com a sociedade civil e com 

os movimentos sociais, em especial com os movi-

mentos feministas e de mulheres. Seja por meio 

do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, das 

Conferências de Políticas para as Mulheres, ou da 

realização de fóruns, seminários e encontros, lo-

cais e nacionais, a estratégia é fortalecer e ampliar 

a discussão com a sociedade civil, estabelecendo 

novos mecanismos participativos e reforçando os 

já existentes, como forma de democratização das 

políticas públicas. Nesse sentido, destaca-se a rea-

lização da 4ª Conferência Nacional de Políticas para 

as Mulheres (4ª CNPM), em Brasília (DF), de 10 a 13 

de maio de 2016, que mobilizou 2.214 delegadas 

provenientes dos 26 estados e do Distrito Federal, 

ente representantes da sociedade civil e do campo 

governamental, que debateram em profundidade 

os quatro eixos centrais da CNPM a partir de pro-

postas formuladas nas conferências municipais e 

estaduais realizadas em todo o país, de junho de 

2015 a dezembro de 2015.

DEBATE ATUAL E DESAFIOS

Apesar de um contexto de significativos enfrenta-

mentos com a institucionalização de políticas para 

mulheres, com a definição de marcos legais de com-

bate à violência, programas específicos de atenção 

à saúde, bem como ampliação da participação das 

mulheres na educação, trabalho e espaços de deci-

são, é possível averiguar um conjunto de desafios a 

serem vencidos no Brasil, tais como:

a) Enfrentar as diferenças regionais no campo 

da educação entre as mulheres;

b) Reconhecer as disparidades de gênero no 

mercado de trabalho e induzir ações para equi-

dade de gênero nos cargos de chefia;

c) Enfrentar as disparidades de gênero e as di-

ferenças regionais no uso do tempo e nas ho-

ras dedicadas ao trabalho doméstico;

d) Enfrentar a diferença entre as taxas de ati-

vidade feminina e masculina que ainda perma-

necem elevadas;
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f 
migraÇÃo iNTErNacioNal

e a proteção dos direitos humanos  
de todas as pessoas migrantes

condições para suas vidas. No mesmo período, tam-

bém segundo a ACNuR, o número de solicitantes de 

refúgio no Brasil, cresceu cerca de 1.250%.

 A comunidade síria é a maior entre todas as solici-

tações que estão inclusas nesse ciclo e os assen-

tamentos ocorrem, sobretudo, nas regiões mais de-

senvolvidas do país – Estados da Região Sudeste e 

Sul. Com o objetivo de escapar da fome, da guerra 

e de sistemas políticos autoritários e repressivos, 

estes indivíduos optam por uma jornada perigosa 

que enfatiza as situações de vulnerabilidades. Entre 

2016 e 2018 (até julho), o quantitativo de solicitações 

de refúgio de sírios foi da ordem de 1812.

Além da questão dos refugiados sírios, no quadriê-

nio 2012-2015 um dos principais desafios enfrenta-

dos pelo Brasil foi o de lidar com o fluxo de migran-

tes haitianos que chegavam ao País. Após terremoto 

no Haiti, em 2010, iniciou-se significativo fluxo mi-

gratório, alcançando, em 2015, o total de 72.406 hai-

tianos admitidos no País.

O Brasil reforçou sua atuação com os países vizi-

nhos, especialmente Peru e Equador, para proteger 

os direitos dos migrantes e para coibir a atuação de 

redes criminosas, sendo o único país do continen-

te que adota política migratória especial, de caráter 

humanitário, para nacionais do Haiti. Em 2012, foi 

criada uma categoria especial de proteção possibi-

litando às autoridades consulares brasileiras emitir 

vistos humanitários aos haitianos. Desde então, fo-

ram emitidos 48.361 vistos e concedidas 51.124 au-

torizações de residência para haitianos. tal medida 

foi prorrogada até 2017, quando foram registrados 

12.530 Haitianos com base no visto humanitário.

CONTExTO GERAL

Na década atual houve um aumento substancial do 

fluxo migratório para o Brasil, notadamente migran-

tes advindos da América latina, Caribe e Oriente 

Médio, alcançando entre 2016 e 2018 (até julho) um 

montante de 288.551 solicitações gerais de ingres-

so registradas pelo Ministério da Justiça.48

Em 2013, o Comitê Nacional para os Refugiados 

(CONARE) autorizou a emissão por autoridades con-

sulares brasileiras de visto especial para pessoas 

afetadas pelo conflito na Síria. Em 2015, a medida foi 

prorrogada por dois anos adicionais e o Brasil firmou 

um acordo com o ACNuR para aprimorar o proces-

so de concessão de vistos no líbano, na turquia e 

na Jordânia. também em 2015, 28.670 solicitações 

de refúgio foram protocoladas no Brasil, um cresci-

mento de 3.000% em relação a 2010, quando houve 

966 pedidos registrados. A maioria dos solicitantes 

vem da África, Ásia (incluindo o Oriente Médio) e do 

Caribe. Em abril de 2016, viviam no Brasil 8.863 refu-

giados reconhecidos, de 79 nacionalidades. Houve, 

então, significativo aumento nas solicitações de re-

fugio de 10.357  em 2016, 34.192 em 2017, e chegan-

do a 41.286 em 2018 (até julho).49

De 2010 até outubro de 2014, a Agência da ONu para 

Refugiados (ACNuR) identificou o aumento de mais 

de 14 vezes de indivíduos migrando “forçadamente” 

para o território brasileiro, em busca de melhores 

 

48Dados gerais de registro (SINCRE) no período de 2016 a 2018. 
Ministério da Justiça.

49Dados gerais das solicitações de Refúgio (STIMAR) no período 
de 2016 a 2018. Ministério da Justiça.
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ricas e críticas das normativas anteriores. A nova lei 

estabelece como princípios orientadores da política 

migratória nacional o repúdio à xenofobia e ao racis-

mo, a não criminalização da migração, acolhida hu-

manitária, igualdade de tratamento e oportunidade 

e inclusão social, laboral e produtiva do migrante. 

Considera-se que o grande avanço da nova lei de 

Migração refere-se à possibilidade de regularização 

do imigrante em território nacional, evitando-se que 

tenha que deixar o Brasil para obter visto no exterior 

referente a nova condição migratória desejada.  

De fato, o Brasil possui em seu ordenamento inter-

no um conjunto de disposições que amparam os mi-

grantes em território nacional, concedendo acesso 

a direitos e prerrogativas que possuem os nacionais. 

A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 5º, as-

segura em condições de paridade com os brasileiros, 

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-

dade, à segurança e à propriedade, entre outras ga-

rantias fundamentais, aos estrangeiros. A legislação 

nacional compreende valores como a não discrimi-

nação em matéria de direitos individuais e coletivos, 

os direitos humanos, a repulsa a qualquer forma de 

tortura, pena ou tratamento cruel e o trabalho escra-

vo ou em estado de servidão, valores estes que con-

ferem proteção ao migrante em território brasileiro.53

A legislação brasileira possui amplo arcabouço jurí-

dico que proíbe discriminação e assédio contra in-

divíduos em razão de sua raça/etnia, religião/crença 

e/ou nacionalidade. A legislação criminaliza os atos 

discriminatórios, conforme a lei 7.716/1989 e o arti-

go 140 §3º do Código Penal, com pena de reclusão 

ou pecuniária, em caso de assédios morais.

Conforme o artigo 5º, inciso xlI, da Constituição Fe-

deral, a lei punirá qualquer discriminação atentató-

ria aos direitos e liberdades fundamentais. Ao passo 

em que o inciso xlII, seguinte, do mesmo artigo pre-

vê que a prática do racismo constitui crime inafian-

çável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. O 

arcabouço normativo brasileiro também assegura o 

direito ao livre trabalho, ao acesso à educação, a 

proteção social, o direito à moradia e à saúde, bem 

como a prática livre religiosa.

Como exemplo concreto de proteção aos direitos 

de migrantes, o Supremo tribunal Federal fixou a 

Em 2018, já sob a égide da nova lei de Migração (lei 

nº 13.445, de 24 de maio de 2017), o governo brasilei-

ro decidiu atribuir a haitianos e apátridas residentes 

no Haiti tratamento prioritário no âmbito do instituto 

da acolhida humanitária, por meio da concessão de 

visto temporário e autorização de residência.

Mais recentemente chamou a atenção da situação 

dos migrantes Venezuelanos50. A Venezuela foi o 

país com maior número de solicitações de reconhe-

cimento da condição de refugiado51 no Brasil, sendo 

que este número cresceu de 3.375 em 2016 para 

17.865 em 2017, representando 53% do total de pe-

didos (maioria de homens entre 30 e 59 anos). Em 

abril de 2018, a estimativa da Polícia Federal (PF) 

apontava 8.765 solicitações de residência, 22.457 

solicitantes de refúgio (incluídos no sistema), 2.000 

solicitantes de refúgio (a serem incluídos no siste-

ma) e 9.800 agendamentos, que totalizariam 43.022 

solicitações de migrantes venezuelanos para regu-

larização de sua situação. O mesmo levantamento 

da PF apontou um fluxo de 92.656 venezuelanos 

entrando no Brasil pela fronteira norte em Pacarai-

ma e 43.656 saindo por outras partes do território 

nacional, o que levaria a uma estimativa de 48.024 

venezuelanos em território nacional.52

AVANÇOS

Recentemente, em 24 de maio de 2017, foi promul-

gada a lei de Migração (lei n. 13.445), que substitui 

o antigo Estatuto do Estrangeiro. A nova lei avança 

significativamente em relação à defesa e proteção 

das pessoas migrantes, introduzindo verdadeira-

mente uma perspectiva de direitos humanos na po-

lítica migratória brasileira e superando lacunas histó-

 

50Entre janeiro e setembro/2017, cerca de 48.500 venezuelanos 
solicitaram refugio no mundo, quase o dobro do ano anterior. 

Até julho de 2017, estimava-se que havia cerca de 300.000 
venezuelanos na Colômbia, 40.000 em Trinidade e Tobago, 
e 30.000 no Brasil em situações migratórias diversas ou em 
situação irregular, segundo o ACNUR. Disponível em: http://

www.unhcr.org/publications/fundraising/5a0bfff07/unhcr-global-
-appeal-2018-2019-americas.html; http://www.unhcr.org/news/
briefing/2017/7/596888474/asylum-applications-venezuelans-

-soar- unhcr-steps-response.html

51 Vale nota que é importante não realizar uma associação 
automática entre os venezuelanos e a condição de refugiado, 

pois o Brasil criou via alternativa de regularização migratória 
(residência temporária) para lidar com esse fluxo, em paralelo 
com o sistema de refúgio (que ainda pode ser acessado caso 

o/a venezuelano/a deseje

52Disponível em: http://www.casacivil.gov.br/operacao-acolhida/
documentos/policia-federal-migracao-em-roraima-17-4-2018/

view. 

 

53Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberda-

de, à igualdade, à segurança e à propriedade.

http://www.unhcr.org/publications/fundraising/5a0bfff07/unhcr-global-appeal-2018-2019-americas.html
http://www.unhcr.org/publications/fundraising/5a0bfff07/unhcr-global-appeal-2018-2019-americas.html
http://www.unhcr.org/publications/fundraising/5a0bfff07/unhcr-global-appeal-2018-2019-americas.html
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/7/596888474/asylum-applications-venezuelans-soar-
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/7/596888474/asylum-applications-venezuelans-soar-
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/7/596888474/asylum-applications-venezuelans-soar-
http://www.casacivil.gov.br/operacao-acolhida/documentos/policia-federal-migracao-em-roraima-17-4-2018/view
http://www.casacivil.gov.br/operacao-acolhida/documentos/policia-federal-migracao-em-roraima-17-4-2018/view
http://www.casacivil.gov.br/operacao-acolhida/documentos/policia-federal-migracao-em-roraima-17-4-2018/view
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de políticas públicas e ampliação de direitos volta-

dos aos migrantes no país, como o direito a uma 

conta bancária, aulas do idioma oficial e carteira de 

trabalho, em suma, formas de garantir aos migrantes 

o recomeço de suas vidas. 

Por exemplo, a possibilidade de ter uma conta ban-

cária possibilita que os migrantes residentes no Bra-

sil possam realizar remessas de valores para seus 

países de origem. Dados do Banco Central do Bra-

sil informam que Haiti e Bolívia, países de origem 

de imigrantes internacionais para o Brasil, possuem 

uma média mensal de uS$ 6 milhões de transferên-

cia. Já o Peru, outro país de origem de imigrantes 

para o Brasil, possui uma média de uS$ 2,9 milhões 

de transferência. Não obstante, o maior número de 

remessas internacionais é concentrado a países de-

senvolvidos e fora do continente latino-americano 

(ver Anexos).

Outra ação de destaque a favor do migrante foi a 

criação do Comitê Federal de Assistência Emergen-

cial e seus Subcomitês de Interiorização, Identifica-

ção e triagem, e de Saúde em resposta aos reflexos 

da crise humanitária na Venezuela que impulsionou 

um fluxo migratório sem precedentes para o Brasil.54 

Em alinhamento ao Comitê Federal, um Subcomi-

tê específico foi montado para realizar o processo 

de Interiorização de Imigrantes Venezuelanos. uma 

das etapas desta estratégia teve como destino o 

Município de São Paulo, tendo sido acolhidos em 

quatro abrigos – um da Missão Paz, um do Governo 

do Estado de São Paulo e dois da Prefeitura Muni-

cipal. Eles receberam ofertas para participar de cur-

sos de língua portuguesa e tem acesso a serviços 

de capacitação, bem como adequação de toda a 

documentação, para que possam ter acesso aos 

serviços públicos, adentrar o mercado de trabalho e 

ser encaminhados a vagas legais.55

tese de que estrangeiros residentes no País podem 

perceber benefício previsto na Constituição Federal 

pago às pessoas com deficiência e às pessoas ido-

sas que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou ter o sustento provido por 

sua família, desde que atendidos os requisitos ne-

cessários para a concessão.

Ainda com relação ao acesso à seguridade social54, 

o Brasil promulgou o Convênio Multilateral Iberoa-

mericano de Seguridade Social, por meio do Decre-

to 8.358/2014. Assim, o acesso de estrangeiros ao 

sistema previdenciário e assistencial é admissível 

por meio de regime de reciprocidade ou deliberação 

do Congresso Nacional, ou seja, por meio de tratado 

bilateral ou multilateral ou lei específica, bem como 

por meio de deliberação do Poder Judiciário, como 

no caso de proteção do direito à vida na conces-

são de serviços de reabilitação ou medicamentos 

de doenças graves, sob o auspício do princípio da 

dignidade humana.

Vale reforçar que no Brasil o Sistema Único de Saú-

de (SuS), que está completando 30 anos em 2018, 

permite o acesso universal a seus serviços e trata-

mento, possibilitando a todos os estrangeiros resi-

dentes ou não no Brasil a sua utilização.

Para além da existência de normas legais que insti-

tuem e reconhecem direitos, para lidar com a ques-

tão migratória em âmbito interno o Brasil possui um 

conjunto de ações e políticas como, por exemplo, 

algumas iniciativas do CONARE que consistem na 

disponibilização de turmas para migrantes e refugia-

dos no curso PRONAtEC língua Portuguesa e Cul-

tura Brasileira para Estrangeiros e o projeto Refugia-

do Empreendedor, que oferece cursos gratuitos de 

empreendedorismo a refugiados. 

Ademais, oficiais fronteiriços e de imigração vêm 

se beneficiando de capacitação e de instruções de 

como responder ao fluxo de migrantes e de como 

satisfazer as necessidades de crianças separadas, 

vítimas de tráfico e outros grupos com necessidades 

específicas. tais políticas são reconhecidas como 

necessárias salvaguardas práticas de proteção para 

garantir a integração social do refugiado na socie-

dade brasileira.

Nos últimos anos houve melhorias em abrigos e 

centros de acolhida, bem como o aperfeiçoamento 

 

54No Brasil, como descrito anteriormente, a seguridade social 
abrange os direitos à saúde, previdência e assistência social.

 

54Disponível em: http://www.casacivil.gov.br/operacao-acolhida/
documentos/resolucao-no-3-institui-o-subcomite-para-recepcao-

-identificacao-e-triagem/view

55Ainda que se trate de informe nacional, algumas inicia-
tivas brasileiras são reflexo de sua estrutura federativa, 

manifestando-se nos níveis estadual e municipal. No caso, vale 
menção a inauguração em 2014, na cidade de São Paulo, de 
Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI), 

que oferece acolhimento e atendimento especializado aos imi-
grantes como suporte jurídico, apoio psicológico e oficinas de 
qualificação profissional, independentemente de sua situação 
migratória e documental. Disponível em: http://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/noti-

cias/index.php?p=255429

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/noticias/index.php?p=255429
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/noticias/index.php?p=255429
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/noticias/index.php?p=255429


48POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
informe voluntário do brasil de acompanhamento da implementação do consenso de montevidéu

De fato, vale mencionar a teia de ações de proteção 

aos migrantes venezuelanos que foi costurada entre 

o governo federal, as autoridades locais, o ACNuR e 

a OIM, como a instalação de hospital de campanha 

e centro de triagem pelo Exército brasileiro, abrigo 

público, centro de acolhimento e oferta de serviços 

básicos, com apoio da universidade Federal e de 

organizações da sociedade civil.57

Outra medida, adotada frente ao fluxo migratório 

venezuelano, consiste na edição da Portaria Inter-

ministerial nº 9, de 14 de março de 2018 (assinada 

pelos Ministros da Justiça, Segurança Pública, Re-

lações Exteriores e trabalho) por meio da qual são 

oferecidas oportunidades de regularização migrató-

ria com base em nova hipótese legal trazida pela lei 

de Migração, qual seja: autorização de residência 

para atendimento ao interesse da política migratória 

nacional. Viabilizou-se, portanto, alternativa migra-

tória viável aos venezuelanos que chegam ao Brasil 

em condições vulneráveis (que demanda flexibiliza-

ção de certos requisitos ordinários de autorização 

de residência), evitando-se que imigrantes econô-

micos fossem obrigados a buscar a via do refúgio 

de maneira inadequada.  

O Brasil construiu o II Plano Nacional de Enfrenta-

mento ao tráfico de Pessoas – II PNEtP, lançado 

em 2013, expressando o compromisso do País em 

prevenir e reprimir o crime do tráfico de pessoas 

e garantir a necessária assistência e proteção às 

vítimas. Suas linhas operativas lidam com o marco 

regulatório, políticas públicas, capacitação, disse-

minação de informação e campanhas públicas. O II 

PNEtP articula doze ministérios e promove ações 

nos níveis federal, estaduais e municipais, conside-

rando as políticas setoriais existentes e a natureza 

transversal do enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

O documento de avaliação do II PNEtP demonstrou 

progresso médio de 82% na implementação das 

suas atividades.

Em julho de 2018, foi lançado o III Plano Nacional 

de Enfrentamento ao tráfico de Pessoas (Decreto 

nº 9.440, de 3 de julho de 2018), com vigência de 

quatro anos e 58 metas distribuídas em seis eixos 

temáticos: gestão da política, gestão da informação, 

capacitação, responsabilização, assistência à vítima 

e prevenção e conscientização pública.

Ademais, o Brasil sancionou a lei nº 13.344/2016, 

que dispõe sobre a prevenção e punição ao tráfico 

interno e internacional de pessoas, bem como sobre 

medidas de proteção às vítimas. A legislação consi-

dera o tráfico de pessoas crime contra liberdades 

individuais, compreendendo formas de exploração, 

como o trabalho escravo, adoção ilegal e remoção 

de órgãos, e não só exploração sexual, como era 

anteriormente, harmonizando a lei brasileira ao Pro-

tocolo Adicional à Convenção das Nações unidas 

contra o Crime Organizado transnacional Relativo à 

Prevenção, Repressão e Punição do tráfico de Pes-

soas (Protocolo de Palermo). Caso o crime de tráfico 

de pessoas seja cometido contra crianças, adoles-

centes e pessoas idosas ou se a vítima for retira-

da do território brasileiro a pena é majorada. A lei 

prevê, ainda, medidas intersetoriais de prevenção 

em áreas como saúde, educação, trabalho, justiça, 

turismo, cultura e direitos humanos.

Em 2017 um conjunto de órgãos nacionais publicou 

a Resolução Conjunta n. 1/2017 que trata sobre crian-

ças e adolescentes migrantes desacompanhadas 

ou separadas no Brasil. O documento é um marco 

para o processo de identificação no controle migra-

tório de crianças e adolescentes desacompanhadas 

ou separadas. A Resolução estabelece que a autori-

dade de fronteira deve registrar a ocorrência, reali-

zar a identificação biográfica, investigar a existência 

de ocorrência criminosa e buscar a localização dos 

responsáveis legais, além de realizar outras medi-

das com intuito de amenizar a situação de vulnera-

bilidade dos menores. Além disso, a Resolução re-

conhece o princípio da reunião familiar às crianças 

e ao adolescente migrantes, devendo a autoridade 

nacional pautar suas ações por este princípio.

um dos avanços destacados na seara da migração 

no Brasil foi o estabelecimento da Conferência Na-

cional sobre Migrações e Refúgio – COMIGRAR, 

como um processo participativo de reflexão e reu-

nião de migrantes, profissionais envolvidos na te-

mática migratória, estudiosos, servidores públicos, 

representações diversas que vivenciam a realidade 

da migração e do refúgio, para uma reflexão coletiva 

e elaboração de aportes para a construção da Polí-

tica e do Plano Nacionais de Migrações e Refúgio.58

Assim, a realização em 2014 da Feira Nacional de 

Práticas de Enfrentamento ao tráfico de Pessoas e 

 

57Maiores detalhes podem ser encontrados na  Medida Provisó-
ria nº 820, de 2018. Disponível em: https://www.congressonacio-

nal.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/132234

 
58Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/ 

migracoes/conferencia-nacional-sobre-migracoes-e-refugio
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migrantes, especialmente àquelas em situação de 

vulnerabilidade. Com o crescimento do fluxo de 

migrantes e refugiados no mundo e, sobretudo, no 

eixo Sul-Sul, surgem novos desafios que demandam 

do país estar preparado:

a) Ainda que a legislação brasileira garanta 

igualdade de direitos e acesso à políticas pú-

blicas entre brasileiros e imigrantes, falhas na 

implementação destas políticas podem  levar 

os migrantes a serem vítimas de violações, 

como dificuldades práticas na utilização de ser-

viços públicos e exposição ao  tráfico de pes-

soas (ver Anexos). 

b) Da mesma forma, é preciso reconhecer a 

ocorrência de  situações que desafiam a alega-

da   “hospitalidade” brasileira[1] e que poderiam 

ser enquadradas como violações aos direitos 

humanos, como se vê, embora em pequeno nú-

mero, nos registros de denúncias de xenofobia.[1]

c) Para a melhor compreensão das mudanças 

existentes na nova configuração social que se 

desenha, as autoridades federal, estadual e lo-

cal precisam munir-se de dados, informações e 

conhecimentos que possam guiá-lo no plane-

jamento e gestão de políticas públicas na área.

d) No Brasil, parcela significativa dos migran-

tes é constituída de pessoas bem qualificadas, 

que estão localizadas nos estratos médio e 

superior da sociedade e que necessitariam de 

políticas especificas de integração à socieda-

de brasileira, aproveitando-se suas habilidades 

e potencialidades.

e) Nesse contexto,  faz-se necessário  que o 

Brasil avance na geração de informações quali-

ficadas para o planejamento e políticas públicas 

voltadas ao atendimento dos migrantes no 

Brasil para a solução das vulnerabilidades em 

que este grupo se encontra.

f) Apesar de todos os avanços com a Nova lei 

de Migração, trata-se de normativa recente que 

precisaria ter seus impactos avaliados à luz de 

outros capítulos do Consenso de Montevidéu.

g) Ao mesmo tempo, seria necessário estrutu-

rar o atendimento às demandas sociais dos mi-

grantes, criando canais para facilitar o acesso 

aos serviços garantido pela legislação.

Experiências de Políticas Migratórias e Refúgio, no 

âmbito da 1ª Conferência Nacional sobre Migrações 

e Refúgio – COMIGRAR, proporcionando um espaço 

de trocas de experiências e metodologias nas temá-

ticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nesse 

mesmo ano, foi lançado o 1º Relatório Semestral da 

Rede de Núcleos e Postos, revelando o atendimento 

a 340 casos e a capacitação de 21.725 pessoas. Estão 

em funcionamento um total de 16 Núcleos Estaduais 

de Enfrentamento ao tráfico de Pessoas e 17 Postos 

Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante.

Outras ações que compõem os esforços brasileiros 

nesta arena merecem destaque. Em 2013 o lança-

mento de campanha nacional sobre o tema do tráfi-

co de pessoas, a Campanha Coração Azul, que con-

tou com a parceria do Escritório das Nações unidas 

sobre Drogas e Crime – uNODC. Ao mesmo tempo, 

a instalação do Posto Avançado de Atendimento 

Humanizado aos Migrantes (PAAHM) do Aeroporto 

Internacional de Guarulhos, que tem por objetivo 

fazer a recepção a pessoas deportadas e não-admi-

tidas, através de uma metodologia de atendimento 

humanizado a esses migrantes, identificando possí-

veis vítimas de tráfico de pessoas, oferecendo, con-

forme cada caso, um acolhimento através de uma 

rede local. Igualmente, o termo de Cooperação “Co-

nector Guarulhos” que atende imigrantes inadmiti-

dos, e visa assegurar a proteção e a promoção de 

soluções humanitárias para situações de migrantes 

inadmitidos no Aeroporto Internacional de Guaru-

lhos, em São Paulo. O documento, primeiramente 

firmado em 2015, foi revalidado em 21 de fevereiro 

de 2017, pelas instituições com vistas a garantir so-

luções mais rápidas no que se refere à definição ju-

rídica de estrangeiros retidos no aeroporto citado. A 

cooperação busca assegurar atendimento que evite 

decisões sem o devido processo legal.59

DEBATE ATUAL E DESAFIOS

O Brasil reconhece a questão dos migrantes como 

um desafio de caráter global e que transpõe as fron-

teiras nacionais. Por meio de articulações regionais 

e tendo por base o princípio da ONu e da Agen-

da 2030 de “não deixar ninguém para trás”, tem se 

preocupado em exercer sua responsabilidade na-

cional, assim como o exercício de sua solidariedade 

internacional, para garantir a proteção das pessoas 

 

59O termo de cooperação segue a nova de Lei de Migração.
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deste apresentaram taxas de crescimento duas ve-

zes maiores que aquelas verificadas para o Sudeste. 

A despeito deste elevado crescimento, verificam-se 

desigualdades educacionais ainda marcantes regio-

nalmente (Ver anexo tabela 2).

Vulnerabilidade social nas regiões

Numa análise complementar àquela apresentada 

para o IDHM, se somam novos dados do Índice de 

Vulnerabilidade Social (IVS), calculado pelo IPEA 

para o período 2000 a 2015, estruturado também 

em três dimensões, a saber: renda e trabalho, capi-

tal humano e infraestrutura urbana.61

Em uma análise mais global do país, no período 

2000-2010 houve uma redução do IVS de 27%, sig-

nificando a passagem da faixa de Alta para Média 

vulnerabilidade social. Nos cinco anos seguintes, o 

processo de redução se manteve, no entanto em 

percentuais menores, onde uma redução de 7% no 

período coloca o país numa faixa de Baixa vulnera-

bilidade social. Além disso, a evolução do índice no 

período 2011 a 2015 sofreu inflexões e descontinui-

dades, no entanto permanecendo na mesma faixa 

(Ver anexo tabela 3).

No ano 2000 as regiões Norte e Nordeste apare-

cem, uma vez mais, como aquelas que apresentam 

resultados menos satisfatórios, o que faz com que 

essas regiões se enquadrem na faixa da Alta vulne-

rabilidade social, enquanto a região Sul apresenta-

CONTExTO GERAL

As desigualdades no Brasil se manifestam em dis-

tintos níveis territoriais e em vários âmbitos do de-

senvolvimento humano. O Atlas de Desenvolvimen-

to Humano no Brasil 2013, mostra nas últimas duas 

décadas uma tendência de evolução positiva das 

condições de vida da população brasileira por meio 

do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM)60, que analisa três dimensões que organizam 

o conceito do desenvolvimento humano – renda, 

longevidade e educação.

Desenvolvimento humano nas regiões

Esta evolução permite verificar uma melhoria mui-

to significativa dos indicadores nacionais na última 

década, identificando-se que em 2000 havia uma 

concentração de 71,5% dos municípios brasileiros 

nas faixas de Muito baixo e Baixo desenvolvimento 

humano. Em 2010, somente 25,2% dos municípios 

estavam nestes patamares, e a concentração maior 

havia se deslocado para as faixas de Médio e Alto 

desenvolvimento (74,0%) (Ver anexo tabela 1).

Apesar das regiões Norte e Nordeste apresentarem 

os menores IDHM, tanto em 2000 quanto em 2010, 

estas duas regiões apresentaram crescimento supe-

rior à média nacional entre 2000 e 2010, passando 

de Baixo para Médio IDHM. Isto também se verifica 

no IDHM das dimensões renda, longevidade e edu-

cação. Em relação ao IDHM-Educação, Norte e Nor-

g 
dESigualdadE TErriTorial,  

mobilidadE ESpacial E VulNErabilidadE 

 
61Ver conceito do IVS no apêndice.

 
60Ver conceito do IDHM no apêndice.
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mentou para 13,7% em 2015. Quando as regiões me-

tropolitanas (RMs) são analisadas seus indicadores 

revelam que é nelas que a mobilidade da população 

no seu trajeto para o trabalho é mais crítica. O tempo 

médio de deslocamento se ampliou durante o perío-

do em consideração em todas as macrorregiões e 

regiões metropolitanas no país. Cada vez mais uma 

parcela maior da população gasta mais tempo para 

chegar ao trabalho. No conjunto do Brasil esta mé-

dia em minutos saiu de 8,9 em 2001 para 10,2 minu-

tos em 2015. Novamente a região Sudeste – onde 

se localizam as maiores metrópoles nacionais – é 

aquela em que o tempo gasto é maior: evoluiu de 

11,4 para 13,7 minutos em média entre 2001 e 2015 

(Ver anexo tabelas 7 e 8).

Para que as pessoas com deficiência possam viver 

de forma independente e participar plenamente de 

todos os aspectos da vida, medidas apropriadas es-

tão sendo tomadas, para assegurar às pessoas com 

deficiência o acesso, em igualdade de oportunida-

des com as demais pessoas, ao meio físico, ao trans-

porte, à informação e comunicação, inclusive aos sis-

temas e tecnologias da informação e comunicação, 

bem como a outros serviços e instalações abertos 

ao público ou de uso público, tanto na zona urbana 

como na rural. Essas medidas incluem a identifica-

ção e a eliminação de barreiras à acessibilidade, de-

finida pela lei Brasileira de Inclusão, lei nº 13.146, de 

6 de julho de 2015,como qualquer entrave, obstácu-

lo, atitude ou comportamento que limite ou impeça 

a participação social da pessoa, bem como o gozo, 

a fruição e o exercício de seus direitos à acessibili-

dade, à liberdade de movimento e de expressão, à 

comunicação, ao acesso à informação, à compreen-

são, à circulação com segurança, entre outros.

Organização social

O esforço de fomentar maior coesão social por meio 

da participação cívica pode ser acompanhado pelo 

número de conselhos de política urbana nos municí-

pios brasileiros. Em 2012, 1.231 dos municípios bra-

sileiros (22,1%) possuíam conselhos para questões 

urbanas (Ver anexo tabela 9). Deste grupo de muni-

cípios 709, ou seja, 57,6% dos com conselhos, estão 

na faixa de população entre 20 mil e 500 mil habi-

tantes, sendo que nas faixas superiores de tamanho 

de população é onde há mais institucionalização de 

conselhos para políticas urbanas. Fica, portanto, o 

desafio de organizar as políticas públicas para fa-

zer chegar os conselhos urbanos nos municípios de 

-se como aquela de melhor desempenho, ficando 

na faixa da Baixa vulnerabilidade social (Ver anexo 

tabelas 4 e 5). A evolução no período 2000-2010 

foi, no entanto, muito positiva nestas regiões, equi-

valendo àquela observada para o Brasil e demais 

regiões com uma redução do IVS da ordem de 27%.

Assim, neste período as duas regiões passam de 

Muito alta para Alta vulnerabilidade social e a re-

gião Centro-Oeste de Alta para Média vulnerabili-

dade social.

No último período, de 2011 a 2015, a redução da vul-

nerabilidade social continuou acontecendo em to-

das as regiões, mas foi mais significativa na região 

Norte (14%), alcançando o patamar de Baixa vulne-

rabilidade social. A região Nordeste neste período 

alcançou a faixa de Média vulnerabilidade social.

Outros indicadores das vulnerabilidades sociais re-

gionais no país, com relação mais direta com a qua-

lidade de vida nos centros urbanos, podem ser in-

corporados a esta análise, como se verifica a seguir.

Acesso a esgotamento sanitário

Dados sobre a população residente em domicí-

lios sem esgotamento sanitário (Ver anexo tabela 

6) mostram que na região Norte apenas 12,6% de 

sua população têm acesso a esgotamento sanitário 

em 2001 – equivalente a 20% da média nacional 

no mesmo ano. Nos anos seguintes houve melho-

ria considerável do quadro de acesso chegando ao 

ano de 2015 com 27,9% da população com acesso, 

ou seja, 38% da média nacional. Na região Nordes-

te, a parcela de 35,0% de sua população contava 

com esgotamento sanitário em 2001, elevando este 

patamar para 54,3% da população com acesso a 

este serviço público em 2015. Como proporção da 

média nacional, a região saltou de 57,3% em 2001 

para 74,4% em 2015 (Ver anexo tabela 6).

Mobilidade urbana

O percentual da população ocupada no país que 

gasta mais de uma hora diária da residência para 

o trabalho passou de 8,9% em 2001 para 10,2% em 

2015 (Ver anexo tabela 7). Para este indicador a 

região que apresenta a dimensão mais negativa é 

justamente a mais rica e mais povoada, o Sudeste, 

com 11,4% de sua população gastando mais de uma 

hora no trajeto casa-trabalho em 2001. Este nível au-
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manda mundial, as taxas de crescimento sofreram 

redução.

Quando vistas a partir da rede urbana brasileira, a 

população e a riqueza econômica continuam con-

centradas nas metrópoles e nos grandes centros 

urbanos, mas sua participação tem diminuído, de-

monstrando um crescimento mais acelerado em ci-

dades que não estão no topo da hierarquia da rede 

urbana brasileira. Internamente, as RMs têm de-

monstrado uma inversão, passando as metrópoles 

em geral a crescer menos que os outros municípios 

da RM. No Brasil recente, essas relações interurba-

nas têm se alterado de forma mais perceptível numa 

hierarquia intermediária relacionada ao que alguns 

têm chamado de cidade média.62 As cidades mé-

dias têm duas funções que podem ocorrer de forma 

mais ou menos acentuada: potencializar e viabilizar 

o desenvolvimento local-regional e ofertar de forma 

intermediária serviços que seriam disponibilizados 

apenas nas cidades maiores, tendo, portanto, um 

grande papel articulador que gera mudanças nas re-

lações de centralidade e dependência das cidades 

menores em relação às de maior hierarquia urbana.

As políticas nacionais e suas  
repercussões no território

A capacidade de intervenção governamental no 

país foi substantivamente modificada neste início 

de século xxI, principalmente a partir de 2007, 

quando o governo federal instituiu e passou a exe-

cutar grandes investimentos de infraestrutura como 

elemento importante da estratégia de crescimento. 

Seu propósito central foi aumentar a taxa de acumu-

lação da economia nacional por meio da elevação 

do investimento público em infraestrutura (rodovias, 

portos, aeroportos), comunicações e habitação.

As instituições públicas voltadas para o desenvolvi-

mento regional acompanharam bem de perto este 

novo ativismo fiscal do governo federal e passaram 

a contribuir mais fortemente para o esforço nacional 

de crescimento. Os fundos constitucionais de de-

senvolvimento regional - FCs, por exemplo, tiveram 

menor tamanho de população. Em termos macrorre-

gionais, é na região Sul do país em que há mais mu-

nicípios com conselhos urbanos, são 40,3% do total 

regional de municípios. Esta região é seguida pela 

região Sudeste, com 21,3% do total de seus muni-

cípios; pela região Norte com 20,9%, Centro-Oeste, 

com 18,7% e, por fim, a região Nordeste com apenas 

11,6% de seus municípios com conselhos urbanos 

devidamente instituídos (Ver anexo tabela 9).

Distribuição espacial e evolução  
da atividade econômica

Quanto à distribuição territorial do PIB, as mudan-

ças se fizeram notar em apoio ao aumento da par-

ticipação das regiões de menor desenvolvimento. 

é a região Centro-Oeste, entre as três, aquela que 

mais alarga sua participação no total da economia 

nacional. Conforme dados das contas regionais do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

entre 2000 e 2012, a região Norte aumentou sua 

participação no total da economia nacional em 0,7%, 

a região Nordeste aumentou no mesmo período 

0,5% e a região Centro-Oeste 2,9%.

As disparidades de PIB por habitante entre regiões 

continuam elevadas no país e sua diminuição tem 

sido lenta e insatisfatória. A região Norte tem apre-

sentado PIB per capita na média de 60% do indi-

cador do Brasil, com pouca variação no período 

2000-2014. A região Nordeste com PIB per capita 

ainda mais baixo apresenta muita dificuldade de ul-

trapassar o patamar de metade do PIB per capita 

nacional: passou de 46 % em 2000 para 50,3% em 

2014. A região Nordeste com PIB per capita ainda 

mais baixo apresenta muita dificuldade de ultrapas-

sar o patamar de metade do PIB per capita nacio-

nal: passou de 46 % em 2000 para 50,3% em 2014. 

As demais regiões, por sua vez, apresentam nível 

de PIB bem superior à média nacional (Ver anexo 

tabela 10). é fato reconhecido no Brasil que as re-

giões de menor nível de renda tendem a crescer 

mais aceleradamente sua atividade econômica. Isto 

ocorre porque tendo nível muito baixo de renda as 

atividades existentes respondem rapidamente a va-

riações para cima (e para baixo) no ciclo econômico. 

Nos anos da década 2000-2010, quando o país foi 

impactado positivamente pelo aumento excepcio-

nal da demanda de commodities exportáveis, as 

regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste lideraram 

as taxas de crescimento regionais (ver anexo tabela 

11). Contudo, nos anos recentes com o revés da de-

 
62 Em recorte com dados de 2000, Branco (2006) identifica 

39 cidades médias em todo o país a partir de critérios popula-
cionais (entre 100 e 350 mil habitantes), aéreos (presença de 
linhas aéreas regulares) e de subordinação (foram excluídos 

aqueles pertencentes a RMs, subordinados, conforme os estu-
dos de Regiões de Influência das Cidades (Regic) do IBGE, ou 

que fossem capitais estaduais).
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uma significativa ampliação de seus desembolsos 

no período: o FNO, para a região Norte, passou de 

1,0% do seu PIB, em 2005 e para 1,8% em 2012; o 

FNE, para a região Nordeste, por sua vez, passou de 

1,6% do PIB da região, em 2005 e atingiu 2,0% em 

2012; e o FCO, por sua vez, passou de 0,8% do PIB 

da região Centro-Oeste, em 2005 e para 1,4% em 

2012. tais recursos exclusivos da política regional 

explícita destinam-se a financiamento da atividade 

empresarial nas regiões onde atuam, assim, con-

tribuem para a expansão da capacidade de inves-

timento privado ao apoiar crédito para custeio de 

atividades e também para a ampliação de unidades 

produtivas.

A tabela 12 traz elementos que permitem aquilatar 

esta dimensão da intervenção governamental nas 

regiões, trazendo a aplicação de recursos de polí-

ticas setoriais nestas regiões. Foram selecionados 

três tipos de instrumentos de políticas federais com 

impactos diferenciados, mas representativos, no ter-

ritório onde atuam: i) os fundos constitucionais de 

financiamento das regiões, representando os recur-

sos, por excelência, da política regional explícita; ii) 

os desembolsos do Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social (BNDES), representan-

do os recursos de política setorial nacional; e iii) os 

recursos de dois programas sociais representativos: 

o Bolsa Família (PBF) e os benefícios de prestação 

continuada (BPCs), os quais são destinados a pes-

soas e famílias, na forma de transferências unilate-

rais de renda.

Apoio ao setor empresarial

Verifica-se, inicialmente, o elevado ritmo de expan-

são do volume de recursos aplicados em cada uma 

das três regiões entre o primeiro e o segundo sub-

períodos analisados. No Nordeste, o volume total de 

recursos elencados foi multiplicado 2,5 vezes. Na 

região Norte, o crescimento foi de 2,8 vezes, e na 

região Centro-Oeste, a expansão foi de 2,6 vezes.

Nas três regiões, a parcela exclusiva dos recursos 

explícitos da política regional (os FCs) manteve sua 

proporção, com pequenas variações, frente às de-

mais fontes de recursos comparadas, mantendo per-

centuais que variaram de 18 a 25% do total acumu-

lado para os Fundos do Nordeste (FNE), da região 

Norte (FNO) e do Centro-Oeste (FCO) no período de 

2000-2012. Os desembolsos do BNDES, tradicional 

instrumento da política industrial brasileira, também 

se constituíram em alavancas do desenvolvimento 

regional com seus montantes ampliados fortemente 

no período de 2000 a 2012, apresentando depois 

um decréscimo para o período 2013-2015.

Na região Nordeste, o montante acumulado de re-

cursos destinados à demanda de investimento mais 

que dobrou entre os dois períodos iniciais, passan-

do de R$ 95,4 bilhões para R$ 221,3 bilhões (valores 

reais de 2015), e manteve-se em R$ 118,4 bilhões 

no triênio 2013-2015. também na região Norte os 

recursos para a expansão dos empreendimentos 

produtivos crescem em ritmo significativo e passam 

de R$ 58,0 bilhões entre 2000-2006 para R$ 105,2 

bilhões nos anos 2007-2012 e finalmente para R$ 

57,7 bilhões entre 2013-2015. No Centro-Oeste, há 

também duplicação de aplicação de recursos, que 

passaram de R$ 73,4 bilhões em 2000-2006 para 

R$ 141,3 bilhões nos anos 2007-2012 e para R$ 78,3 

bilhões entre 2013 e 2015.

Portanto, sobressai, da análise das informações da 

tabela 12, a importância dada pelo governo federal, 

nos anos recentes, para o aumento e a modificação 

das estruturas produtivas regionais muito mais a 

partir da transformação na dinâmica do investimen-

to produtivo e apenas em menor escala na dinâmica 

do consumo. Nas regiões de menor nível de desen-

volvimento em que as opções de inversões produ-

tivas são mais escassas e a capacidade de investi-

mento é baixa relativamente ao restante do país, o 

esforço de ampliação do investimento empresarial, 

tal como foi feito entre 2000-2015 e, de maneira 

mais intensa, a partir de 2007-2015, contribui, sem 

sombra de dúvida, para a ampliação do nível do PIB 

total e por habitante das regiões-alvo.

Apoio às populações vulneráveis

Os instrumentos de política social escolhidos para 

análise referem-se a transferências de renda a fa-

mílias. São eles o Programa Bolsa Família e os Be-

nefícios de Prestação Continuada. Em todas as três 

regiões estes recursos, conjuntamente, são bem 

significativos e chegam a valores, maiores que os 

da política regional explícita (os FCs).

O BPC configura-se como um direito constitucional 

e consiste na garantia de uma renda mensal de cida-

dania no valor de um salário mínimo aos idosos (65 

anos ou mais) e às pessoas com deficiência (PcD) 

vivendo em situação de extrema pobreza (renda fa-
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miliar per capita inferior a ¼ do salário mínimo). Em 

janeiro de 2008, o total de beneficiários do BPC 

no Brasil era de 2.700.283, sendo 1.395.201 pes-

soas com deficiência e 1.305.082 pessoas idosas. 

Em dezembro de 2016, o número de beneficiários 

ampliou-se para 4,4 milhões de pessoas. O BPC tem 

relevante impacto na erradicação da pobreza.63

O Programa Bolsa Família (PBF) complementa a ren-

da de famílias pobres e extremamente pobres, es-

pecialmente daquelas com crianças e adolescentes. 

Por meio do PBF, são concedidos benefícios a famí-

lias cuja renda domiciliar per capita seja de até R$ 

170,00 por mês, com alguns complementos concedi-

dos exclusivamente a famílias cuja renda domiciliar 

per capita seja de até R$ 85,00 mensais. O valor do 

benefício varia conforme o rendimento e a compo-

sição familiar, considerando a presença de crianças 

e adolescentes (até 15 anos de idade), jovens (16 e 

17 anos de idade), gestantes ou nutrizes. Recente-

mente, foi acrescentado ao valor do benefício um 

adicional denominado “Benefício de Superação da 

Extrema Pobreza” (BSP), para que nenhum domicí-

lio beneficiário permaneça vivendo com uma renda 

abaixo da linha de extrema pobreza.

Atualmente o programa atende a 13,6 milhões de fa-

mílias, sendo que cerca de 50% das pessoas benefi-

ciárias têm entre 0 e 19 anos. Em julho de 2016, para 

a manutenção do poder aquisitivo dos beneficiários 

do PBF, foi concedido aumento de 12,38%. Em março 

de 2017, o benefício médio mensal era de R$ 178,10. 

Ademais, é importante destacar o esforço conduzido 

pelo Governo Brasileiro em alcançar a implementa-

ção integrada das políticas de combate à pobreza. 

No campo dos benefícios, a assistência social tem 

se articulado cada vez mais com outras políticas so-

ciais, numa perspectiva ampliada de proteção social. 

Nesse sentido, cabe mencionar a estratégia BPC na 

Escola, um programa que busca garantir a presença 

de crianças e adolescentes deficientes beneficiárias 

do BPC no sistema educacional.

No mesmo sentido, para recebimento do benefício, 

as famílias devem cumprir as condicionalidades de 

saúde e educação que consistem na frequência es-

colar, vacinação das crianças e realização de pré-

-natal, no caso das gestantes beneficiárias. um dos 

instrumentos centrais não só para viabilizar a expan-

são da cobertura e a focalização do PBF, mas para 

promover sua articulação com outras políticas, é o 

Cadastro Único (CadÚnico), que se constitui em ins-

trumento obrigatório utilizado para a seleção de be-

neficiários e a integração de programas sociais no 

Governo Federal. Criado em 2001 e bastante apri-

morado ao longo dos anos, o Cadastro Único é a 

principal base de dados sobre a população de mais 

baixa renda do Brasil, permitindo conhecer melhor 

sua realidade e suas necessidades.

O número de famílias inscritas no Cadastro Único e 

a quantidade de programas que o utilizam aumen-

taram muito desde sua criação. Esse cadastro ser-

ve ainda como base de integração para uma série 

de políticas sociais, desde a tarifa social de energia 

elétrica até o programa Minha Casa Minha Vida, esti-

mulando possibilidades de articulação intersetorial. 

Importante registrar que o aprimoramento do Ca-

dastro Único – revisão e averiguação das inconsis-

tências – e a integração dos processos do progra-

ma Bolsa Família com outros programas sociais que 

utilizam do CadÚnico, iniciados em 2016, foram os 

fatores que mais contribuíram para viabilizar a inclu-

são de novas famílias, que apesar de responderem 

a todos os critérios do Programa, ainda não haviam 

sido atendidas.

AVANÇOS 

Pode-se dizer que os avanços das políticas públicas 

com incidência no território (2013-2017), com base 

nos dados apresentados anteriormente, mostraram 

a importância de um amplo conjunto de políticas 

para a redução de desigualdades no território na-

cional. No entanto, algumas delas, que compõem 

o arcabouço dos programas do Plano Plurianual do 

Governo Federal – PPA, contribuem mais decisiva-

mente para o atingimento dos termos do Acordo de 

Montevidéu, em especial no aspecto de considerar 

o território como elemento-chave no desenvolvi-

mento sustentável e na convivência humana e para 

reduzir as desigualdades territoriais.

Neste sentido, o PPA 2012-2015 estabeleceu como 

macrodesafio “dar seguimento ao Projeto Nacional 

 
63O conceito de família do BPC envolve o beneficiário (titular do 

BPC), seu cônjuge ou companheiro, seus pais, sua madrasta 
ou padrasto (se pai ou mãe estiverem mortos), seus irmãos 

solteiros, seus filhos e enteados solteiros, e também menores 
sob sua tutela. Todos morando na mesma residência. O BPC é 
assistencial, por isso não é necessário ter contribuído ao INSS 

para ter direito, mas o ele não paga 13º salário e não deixa 
pensão por morte, não pode ser acumulado com outro benefí-

cio como aposentadorias e pensões, exceto com benefícios da 
assistência médica, pensões especiais de natureza indenizató-

ria e remuneração de aprendizagem.
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de de vida. Neste período, desde 2014 foram incluí-

dos 78 novos territórios rurais, perfazendo um total 

de 243 territórios apoiados, ampliando sua atuação 

para 3.653 municípios e alcançando a 65% dos mu-

nicípios brasileiros. 

A governança nos territórios rurais, exercida pelos 

Colegiados territoriais – CODEtER (formados pela 

representação das forças sociais do território – po-

der público e sociedade civil) foi fortalecida por uma 

parceria com universidades Federais e Estaduais e 

com Institutos Federais que permitiu a criação de 

185 Núcleos de Extensão em Desenvolvimento ter-

ritorial – NEDEt, visando o monitoramento de polí-

ticas públicas nos territórios e a internalização do 

tema do desenvolvimento territorial nas instituições 

de ensino superior. O esforço de gestão social nos 

territórios rurais permitiu também, no período 2014 

a 2015, a realização de 21 Conferências territoriais 

de Mulheres, 41 Conferências territoriais de AtER 

(assistência técnica e extensão rural para os agricul-

tores familiares) e 130 Conferências territoriais de 

Juventude, que culminaram com a elaboração do 

Plano Nacional da Juventude e Sucessão Rural.

uma experiência importante de articulação de po-

líticas públicas para os territórios rurais foi realizada 

pelo Programa territórios da Cidadania. Instituído em 

2008, o programa conta com a ação organizada de 

22 órgãos do governo federal, pela pactuação de uma 

matriz de ações anuais a serem ofertadas para 120 

territórios rurais selecionados por seus baixos indica-

dores sociais e econômicos. As ações que compõem 

esta matriz ofertada estavam organizadas nos eixos 

de apoio a atividades produtivas, acesso a direitos e 

cidadania e de infraestrutura, que eram discutidos e 

monitorados nos colegiados territoriais (CODEtER).

A construção de territórios mais articulados se dá 

também no nível intraurbano e das redes de cida-

des que compõem o território nacional. A política 

urbana, apoiada nas diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Nacional das Cidades e pela 5ª Conferên-

cia Nacional das Cidades, realizada em 2013, tem 

como elemento estruturante o Estatuto das Cidades 

de 2001, que estabeleceu diretrizes gerais e instru-

mentos para a política urbana no país, de forma a 

possibilitar que os municípios – responsáveis cons-

titucionais pela política de desenvolvimento urbano 

– possam, por meio dos Planos Diretores, realizar 

o planejamento e a gestão urbana. As ações nes-

te período se centraram em atividades de capaci-

tação dos entes federados sobre os instrumentos 

de Desenvolvimento apoiado na redução das desi-

gualdades regionais, entre o rural e o urbano e na 

continuidade da transformação produtiva ambien-

talmente sustentável, com geração de empregos e 

distribuição de renda”, criando para isso um progra-

ma temático que organiza de forma mais direta os 

esforços realizados no período de 2013 até a atuali-

dade na ação focada no território e na redução das 

desigualdades. Somado a este esforço, um grupo 

de programas voltados às questões urbanas foram 

implementados para atender ao enfoque dos instru-

mentos e projetos que permitem uma atuação junto 

ao ambiente urbano para a melhoria da qualidade 

de vida e a dotação das infraestruturas necessárias 

para o desenvolvimento urbano.

Em uma primeira vertente, focada na construção de 

territórios mais articulados (itens 76, 78, 80 e 81 do 

Consenso de Montevidéu), ações foram desenvol-

vidas tendo como enfoque o desenvolvimento re-

gional e a redução das desigualdades territoriais. O 

Brasil possui uma Política Nacional de Desenvolvi-

mento Regional-PNDR, coordenada pelo Ministério 

da Integração Nacional – MI, vigente desde 2007, 

que apresenta instrumentos de planejamento e de 

apoio ao desenvolvimento de regiões prioritárias 

(tais como os fundos constitucionais para o desen-

volvimento regional - FCO, FNO e FNE- já citados). 

A PNDR passou no período por um processo de 

discussão de uma segunda fase, tendo como base 

a I Conferência Nacional de Desenvolvimento Re-

gional, realizada em Brasília em 2012. Projeto de lei 

para a constituição da PNDR – Fase II foi encami-

nhado ao Senado Nacional em 2015, permanecen-

do ainda em tramitação e ficando as diretrizes da 

fase I ainda vigentes para as ações em curso.

Em paralelo a estas ações, uma ação de desenvol-

vimento sustentável voltada para o Brasil rural e a 

agricultura familiar teve início em 2004 com a cons-

tituição da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável de territórios Rurais, coordenada pelo 

então Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

e baseada no tripé – o território (espaço e socie-

dade), a institucionalidade territorial (participação 

e representatividade) e a visão de futuro (um pla-

no territorial de desenvolvimento). A realização da 

II Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural 

Solidário e Sustentável, em 2013, serviu de base 

para a elaboração da Política Nacional de Desen-

volvimento Rural Sustentável e Solidário – PNDRSS, 

fortalecendo a abordagem territorial como estraté-

gia de desenvolvimento rural e melhoria da qualida-
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(95% dos municípios brasileiros). Junto a isso, 

também foram apoiados 389 obras de urbani-

zação em assentamentos precários (PAC urba-

nização), beneficiando favelas de maior porte 

e complexidade nas principais cidades e RMs, 

atendendo a 179 mil famílias.

c) saneamento básico: a ampliação de recur-

sos destinados a projetos de saneamento bási-

co foram expressivos no PAC, permitindo a atua-

ção conjunta e complementar de vários órgãos 

do governo federal –. Contemplaram ações 

como o abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, manejo de águas pluviais, operações 

de saneamento integrado, operações de redu-

ção de perdas e o apoio a estudos e projetos 

no setor. Integrada a estas ações de saneamen-

to a Política Nacional de Resíduos Sólidos (lei 

nº 12.305/2010), tem como foco a gestão com-

partilhada e associada de resíduos sólidos por 

Consórcios Públicos e a implementação de ini-

ciativas que contemplem a coleta seletiva e re-

ciclagem de resíduos sólidos e a inclusão socio-

produtiva de catadores de materiais recicláveis. 

Segundo o MMA, em 2015, 2.323 municípios de-

clararam ter planos de resíduos sólidos (41,7%). 

d) situações de riscos de desastres naturais: 

as ações desenvolvidas no período tiveram 

como base o Plano Nacional de Gestão de 

Riscos e Resposta a Desastres Nacionais, ela-

borado em 2012, que atua nos eixos de pre-

venção, monitoramento e alerta, mapeamento 

das áreas de risco e ações de resposta e re-

construção. Esta ação está pautada na iden-

tificação dos 821 municípios prioritários, que 

apresentam os maiores índices de letalidade, 

desabrigados, desalojados e com recorrência 

de desastres. Na vertente de prevenção foram 

realizadas ações de mapeamento de riscos em 

1.404 municípios e apoio a intervenções estru-

turais de drenagem urbana sustentável que 

atenderam a 77 municípios com obras de con-

trole das cheias e erosões fluviais, drenagem e 

contenção de encostas.64

previstos no Estatuto da Cidade e sobre as formas 

de implementá-los. Como resultado destaca-se que 

89% dos municípios com mais de 20 mil habitantes, 

que estão obrigados a elaborar o Plano Diretor, já o 

fizeram até 2015.

A questão metropolitana teve um impulso importan-

te em 2015 com a institucionalização do Estatuto da 

Metrópole (lei 13.089, 12/01/2015), que visa criar re-

gras para a governança compartilhada de grandes 

aglomerados urbanos que envolvam mais de um 

município, fixando diretrizes gerais para o planeja-

mento, a gestão e a execução de políticas públicas 

em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 

instituídas pelos estados. Os dispositivos propostos 

pelo Estatuto estão em processo de regulamenta-

ção em nível federal, centrados em especial na dis-

cussão de metodologia de plano de desenvolvimen-

to urbano integrado.

Na segunda vertente tratada no Consenso de Mon-

tevidéu, (itens 76, 78, 80 e 81), focada na amplia-

ção do bem-estar nos territórios. Este esforço se 

viu fortalecido no contexto urbano pela atuação de 

políticas do governo federal por meio do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC), com obras 

realizadas no período de 2011 2015 no âmbito do 

PPA, que incorporou ações de infraestrutura social 

e urbana, para enfrentar os problemas das grandes 

cidades brasileiras. Destacam-se seus principais re-

sultados no âmbito do PPA 2012-2015:

a) mobilidade urbana: inversões focadas em 

especial para a implementação de sistemas de 

transportes públicos coletivos em grandes ci-

dades (PAC Mobilidade Grandes Cidades, para 

cidades com mais de 700 mil habitantes) e para 

a implementação de sistemas de mobilidade ur-

bana nas cidades médias (PAC Cidades Médias, 

para cidades entre 250 mil e 700 mil habitantes). 

A preparação do país para a realização da Copa 

do Mundo da FIFA 2014 deu suporte também 

para o apoio a projetos de mobilidade urbana (31 

empreendimentos) alcançando as capitais brasi-

leiras de Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curiti-

ba, Fortaleza, Natal, Recife e Rio de Janeiro.

b) política habitacional: o Programa Minha 

Casa Minha Vida – MCMV, voltado às famílias 

de mais baixa renda, aporta financiamento 

para a construção de novas moradias, alcan-

çando a contratação de 4 milhões de unidades, 

das quais 2,5 milhões foram entregues até fi-

nal de 2015, beneficiando a 5.346 municípios 

 

64A resposta a desastres está amparada no Sistema Integrado 
de Informações sobre Desastres (S2ID), utilizado desde 2013, e 

o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SNPDC), do qual 
participam Estados e Municípios, que atuam tanto em ações de 

socorro e assistência a vítimas como em ações de monitoramen-
to e alerta, em parceria com o Centro Nacional de Monitoramen-

to e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN), criado em 2011. Em 
relação ao item 83 do Consenso de Montevidéu, entende-se que 
o Programa Bolsa Verde tem potencial para reduzir os riscos de 
desastres naturais, por seu alcance e objetivos (Ver Capítulo A).



57POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
informe voluntário do brasil de acompanhamento da implementação do consenso de montevidéu

dos três entes de governo (união, estados e 

municípios). Contudo, para as políticas de in-

fraestrutura e/ou produtiva (urbana, regional, 

rural, saneamento, transportes etc) ainda é ne-

cessário continuar aperfeiçoando os arranjos 

federativos para que sejam adequados e ca-

pazes de contribuir para um desenvolvimento 

regional mais equânime no país.

b) Ampliar esforço de atuação compartilhada 

e interfederativa. Em face da concentração de 

recursos tributários e de poderes políticos e 

institucionais no governo federal, os demais 

governos subnacionais têm papel restrito no 

ambiente federativo nacional. Decorre des-

te quadro de atuação restrito que estados e 

municípios tendem a enfrentar de maneira re-

corrente limitações institucionais e de gestão 

para a realização compartilhada de políticas 

públicas. Cabe, portanto, ao governo federal a 

iniciativa do fortalecimento do pacto federativo 

e da coesão social regional por meio de ações 

que apoiem de maneira crescente a atuação 

dos governos subnacionais nos processos de 

elaboração, execução e avaliação de políticas 

públicas nacionais.

c) Manutenção do esforço de aplicação de re-

cursos em políticas públicas com repercussão 

na redução de desigualdades. Reconhece-se 

internacionalmente que o Brasil nas últimas 

duas décadas foi capaz de executar políticas 

públicas que resultaram em ampliação dos ní-

veis de bem-estar, redução da miséria e da de-

sigualdade de renda. todos estes avanços têm 

sido possíveis pela ampliação do gasto público 

em direção a patamares próximos ao que se 

observa em países que resolveram seus pro-

blemas de pobreza e desigualdade e alcança-

ram o estágio do desenvolvimento.

DEBATE ATUAL E DESAFIOS

O debate atual perpassa o conjunto de reflexões e 

dados apresentados neste capítulo e vislumbra a 

trajetória de compromissos institucionais públicos 

para a superação de desafios presentes. Pode-se 

organizar o debate atual em torno a três proposi-

ções norteadoras do esforço de política pública re-

cente no país:

i. políticas públicas são efetivas: a constata-

ção de que a ação governamental na forma de 

política pública tem sido, neste período anali-

sado de 2000-2015, realmente capaz de pro-

duzir modificações para melhor na vida das po-

pulações mais pobres bem como nas regiões 

menos desenvolvidas;

ii. políticas nacionais têm forte impactos nas 

regiões: as políticas de dimensão nacional 

como a macroeconômica, a social e as de in-

fraestrutura tendem a surtir efeitos mais for-

tes e duradouros nas regiões que as políticas 

regionais explícitas, mas mesmo assim nem 

sempre são capazes de reduzir disparidades 

regionais;

iii. políticas nacionais precisam ser regional-

mente orientadas para a convergência de 

renda e bem-estar: as políticas de caráter na-

cional nem sempre são capazes de produzir 

uma orientação de convergência de resultados 

entre as regiões menos e as mais desenvolvi-

das devendo ser mais enfaticamente orienta-

das para reduzir as distancias que separam 

as condições socioeconômicas prevalecentes 

nas regiões no país.

Isto leva a considerar que dentre os desafios a se-

rem superados nos próximos anos coloca-se como 

muito relevante o da melhoria do ambiente de rela-

ções federativas em prol de um federalismo coope-

rativo e de coesão social e regional. Para tal, acredi-

ta-se que seja necessário que Sociedade e Estado 

no Brasil organizem seus propósitos, de maneira 

continuada no tempo, com vistas ao seguinte:

a) Maior qualificação dos entes federados 

subnacionais (Estados e Municípios) para a 

implementação e monitoramento de políticas 

públicas. Os arranjos federativos em políticas 

sociais em educação, saúde e assistência so-

cial ganharam desde a Constituição de 1988 

uma feição universal quanto a sua abrangência 

nacional e interfederativa com ampla presença 
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recém-contatados. Compete também ao órgão pro-

mover políticas voltadas ao desenvolvimento susten-

tável das populações indígenas, estabelecer a articu-

lação interinstitucional voltada à garantia do acesso 

diferenciado aos direitos sociais e de cidadania aos 

povos indígenas, por meio do monitoramento das 

políticas voltadas à seguridade social e educação 

escolar indígena, bem como promover o fomento e 

apoio aos processos educativos comunitários tradi-

cionais e de participação e controle social. 

Conforme o Censo 2010, vivem no Brasil 896.917 in-

dígenas (0,5% da população total do país à época), 

de 305 etnias e falando 274 línguas diferentes. Ainda 

segundo o Censo, cerca de 17,5% da população indí-

gena não fala a língua portuguesa. Do total de in-

dígenas, 324.834 (36,2%) habitam as zonas urbanas 

e 572.083 (63,8%) vivem na zona rural, sendo que 

destes, 491.420 vivem em terras indígenas.

AVANÇOS

Em relação à construção de políticas públicas 

para a população indígena no Brasil, os acordos 

internacionais constituem ferramentas para que o 

Estado efetivamente respeite os direitos dos povos 

indígenas, sua diversidade, conheça e considere os 

pontos de vistas, os valores, os entendimentos e as 

normas dos diferentes povos, fundamentos que de-

vem ser considerados na formulação e implemen-

tação de políticas públicas, projetos de leis, ações 

e atividades junto aos povos indígenas, que sejam 

efetivamente condizentes com um Estado pluriétni-

co e respeite a diversidade étnica e sociocultural. 

No tocante aos avanços, o país apresenta dados 

CONTExTO GERAL

A Constituição Federal Brasileira (Art. 231 e 232) re-

conhece e respeita as formas de organização pró-

pria dos povos indígenas, além de suas crenças, 

costumes, usos e tradições, bem como reconhece 

os direitos originários dos povos indígenas às suas 

terras tradicionalmente ocupadas. O Decreto nº 

5.051/2004, que promulga a Convenção nº 169 da 

Organização Internacional do trabalho de 1988, ra-

tificada pelo Brasil em julho de 2002, que constitui 

importante instrumento internacional de proteção 

e promoção dos direitos indígenas, reafirma o re-

conhecimento desses direitos constitucionais e faz 

menção à autonomia dos povos indígenas, no sen-

tido de garantir o respeito aos seus anseios, planos 

de vida, gestão e desenvolvimento dos territórios 

indígenas. Os países participantes do Consenso de 

Montevideo sobre População e Desenvolvimento 

em 2013, Brasil incluído, no seu item H concordam 

em respeitar e implementar a Declaração das Na-

ções unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

bem como a Convenção 169 citada.

A Fundação Nacional do Índio – FuNAI é o órgão 

indigenista oficial do Estado brasileiro. Criada por 

meio da lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, 

vinculada ao Ministério da Justiça, é a coordenadora 

e principal executora da política indigenista do Go-

verno Federal. Sua missão institucional é proteger e 

promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, 

cabendo-lhe promover estudos de identificação e 

delimitação, demarcação, regularização fundiária e 

registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos 

povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as 

terras indígenas, bem como coordenar e implemen-

tar as políticas de proteção aos povos isolados e 

h 
poVoS iNdígENaS:  

interculturalidade e direitos
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vernamentais, organizações indígenas e indigenis-

tas, em prol da qualidade de vida e bem estar nas 

terras Indígenas do país. O PII PNGAtI foi elaborado 

pelo Comitê Gestor desta Política, composto pari-

tariamente por representantes de órgãos governa-

mentais e representantes indígenas.

também foram apoiadas ações integradas em pelo 

menos 55 terras Indígenas, além de atividades de 

conclusão do Curso Básico de Formação em PN-

GAtI – Bioma Cerrado, alcançando 13 povos em 

20 terras Indígenas, onde vivem os 44 indígenas 

cursistas participantes. Destaca-se, ainda, o apoio 

à realização de intercâmbios de gestão territorial e 

ambiental entre indígenas, resultando na implemen-

tação de pelo menos 26 Planos de Gestão territorial 

e Ambiental (PGtA).

No que tange a área de Etnodesenvolvimento, no 

período de 2012-2015, foram realizadas por ano, em 

média, 100 atividades de fiscalização e de etnode-

senvolvimento, em articulação com outras institui-

ções dos Governos Federal e Estaduais. Em 2016, 

foram apoiados mais de 200 projetos. Dentre esses, 

40% se relacionam à agricultura, 14% ao extrativis-

mo, 12% à pecuária e o restante a eventos diversos 

como capacitações, seminários e oficinas temáticas, 

beneficiando 9.074 famílias indígenas.

Pobreza, Erradicação da Fome  
e Documentação

O Brasil está implementando ações para combater 

a insegurança alimentar e nutricional, o sub-registro 

civil de nascimento e a dificuldade de acesso à do-

cumentação básica e à seguridade social. Dados da 

PNAD 2015 apontam que 77,4% dos indígenas estão 

acima da linha da pobreza ou seja, 22,6% da popu-

lação indígena é considerado pobre ou extrema-

mente pobre. De acordo com dados do Ministério 

do Desenvolvimento Social, em setembro de 2017, 

existiam 113.879 famílias indígenas beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, distribuídas pelas cinco 

grandes regiões do País.

Em 2016, foram distribuídas cerca de 58.000 cestas 

de alimentos para as famílias indígenas em situação 

de insegurança alimentar. Na erradicação do sub-

-registro civil de nascimento e garantia do acesso 

à documentação básica para os povos indígenas, 

desenvolvem-se ações que visem a garantia das 

prerrogativas constitucionais e das legislações es-

pecíficas sobre o acesso dos indígenas à obtenção 

relevantes, que precisam ser ampliados, na demar-

cação das terras indígenas, no campo de implemen-

tação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas e nas ações do Conselho Nacional 

de Política Indigenista (CNPI). No âmbito da promoção 

e proteção dos direitos sociais e da cidadania, desta-

cam-se iniciativas voltadas a qualificação das políticas 

públicas, para permitir que os povos indígenas pos-

sam acessá-las. Os povos indígenas permanecem 

dentre os segmentos de maior vulnerabilidade na po-

pulação brasileira quando considerados indicadores 

como renda, mortalidade infantil, desnutrição, saúde, 

escolarização e acesso a saneamento básico.

Demarcação de terras,  
gestão territorial e ambiental

Atualmente, existem 462 terras demarcadas, que 

correspondem a cerca de 12,2% do território nacio-

nal. A maior parte das terras Indígenas concentra-se 

na região da Amazônia. Além disso, há 107 registros 

de presença de índios isolados em toda Amazônia 

legal. A fim de garantir a proteção dos índios isola-

dos e sua integridade, desenvolveu-se política ba-

seada na não obrigatoriedade de contato e na pro-

teção etnoambiental desses grupos e dos territórios 

que ocupam. Destaca-se a manutenção permanen-

te de 12 bases de proteção etnoambiental, as quais 

realizam o controle de ingresso e vigilância em nove 

terras Indígenas com a presença de povos isolados.

um importante avanço para a gestão territorial e am-

biental das terras indígenas se concentra na imple-

mentação da Política Nacional de Gestão Ambiental 

e territorial de terras Indígenas (PNGAtI), instituída 

pelo Decreto 7.747, de junho de 2012, e que objeti-

va garantir e promover a proteção, a recuperação, a 

conservação e o uso sustentável dos recursos natu-

rais das terras e territórios indígenas, assegurando 

a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da 

qualidade de vida e as condições plenas de repro-

dução física e cultural das atuais e futuras gerações 

dos povos indígenas, respeitando sua autonomia 

sociocultural.

tendo em vista a necessidade de estruturar, or-

ganizar, coordenar e integrar o conjunto de ações 

necessárias à implementação dos objetivos da PN-

GAtI, em 2016, foi lançado Plano Integrado de Im-

plementação da PNGAtI - PII PNGAtI que propõe 

ações e metas a serem executadas, no período de 

2016 a 2019, de forma integrada por instituições go-
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onde está instalada a instituição, segundo o último 

Censo do IBGE. Em 2016, 19.532 vagas foram ocu-

padas por pretos, pardos e indígenas.

também com vistas à ampliação da participação 

proporcional de grupos historicamente excluídos na 

educação superior nas instituições privadas de en-

sino superior, o Programa universidade para todos 

(Prouni) destina uma parcela de sua oferta de bol-

sas a estudantes pretos, pardos e indígenas. Desde 

sua instituição em 2005, mais de 50% das bolsas 

concedidas pelo Prouni foram ocupadas por esse 

público, totalizando, em 2016, 1.041.604 bolsas das 

1.989.281 ocupadas no programa. Ainda no âmbito 

do Prouni, o Programa Bolsa Permanência concede 

auxílio financeiro de R$ 400,00, buscando minimizar 

as desigualdades sociais e contribuir para a perma-

nência e diplomação dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica matriculados em 

Institutos Federais de Educação Superior (IFES). um 

valor diferenciado é garantido aos estudantes indí-

genas e quilombolas, que recebem R$ 900,00, devi-

do às suas especificidades. Os estudantes indígenas 

e quilombolas, quando matriculados em cursos de 

licenciaturas interculturais, continuam fazendo jus à 

bolsa permanência durante os períodos de ativida-

des pedagógicas formativas por até seis meses.

Saúde

No tocante à Saúde, a Política Nacional de Atenção à 

Saúde dos Povos Indígenas estabelece ações para a 

atenção integral à saúde indígena e a educação em 

saúde, observando as práticas de saúde tradicionais 

indígenas. Medidas de planejamento e coordenação 

das ações de saneamento e edificações de centros 

de saúde em área indígena foram tomadas em arti-

culação com estados, municípios e sociedade civil, 

respeitando especificidades culturais e perfil epide-

miológico de cada povo. Igualmente, foi considera-

da a necessidade de fortalecimento da participação 

e do controle social pelas comunidades.

O Subsistema de Saúde indígena (SasiSuS) está 

organizado em 34 Distritos Sanitários Especiais In-

dígenas (DSEI), que executam ações de atenção 

primária à saúde para uma população indígena al-

deada de aproximadamente 725 mil indígenas, resi-

dentes em 5.882 aldeias (residentes em aldeias nas 

terras indígenas). No que se refere a sua estrutura 

operacional, conta com uma rede de serviços com-

posta por 1.286 unidades básicas de saúde indíge-

dos documentos de identificação civil, com destaque 

para a Resolução Conjunta nº 03 do Conselho Na-

cional de Justiça e do Conselho Nacional do Minis-

tério Público que garante o respeito às denomina-

ções próprias dos povos indígenas de acordo com 

sua cultura. A regularização da documentação civil 

está em desenvolvimento, especialmente em áreas 

de fronteira, assim como a realização de consulta e 

busca ativa para a inclusão de povos indígenas no 

Cadastro Único de Programas Sociais do Governo 

Federal.

Importante ação para garantir o exercício do direito 

político de indígenas foi a instalação em terras indí-

genas de Seções, pela justiça eleitoral, assegurando 

aos eleitores indígenas a participação no processo 

eleitoral. Em 2016, foram 1.715 candidatos que se au-

todeclararam indígenas. Neste referido pleito elei-

toral foram realizados mutirões em comunidades 

indígenas para orientação sobre questões relacio-

nadas à eleição, democracia e cidadania, além de 

disponibilizar serviços de alistamento, transferência 

de domicílio eleitoral e revisão de dados cadastrais. 

Educação

Os povos indígenas têm direito a uma educação es-

colar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue/

multilíngue e comunitária, conforme define a legis-

lação nacional que fundamenta a Educação Escolar 

Indígena. A política de educação formal para povos 

indígenas visa a promover o direito a um processo 

educacional com base no reconhecimento e na va-

lorização da diversidade sociocultural e linguística, 

autonomia e protagonismo dos povos indígenas.

De acordo com os dados do IBGE (PNAD, 2015), 

54,5% das crianças indígenas de 4 a 5 anos (12.421) 

frequentavam a educação infantil em 2015 (taxa 

de frequência líquida), para as crianças brancas da 

mesma faixa etária a taxa é de 78,0%. A taxa de ma-

trícula entre as crianças indígenas era da ordem de 

69,1%. Em relação à população indígena de 6 a 14 

anos, a PNAD aponta que 98,0% frequentavam a es-

cola e em relação aos jovens indígenas de 15 a 17 

anos, a taxa era de 83,8%.

A lei nº 12.711/2012, conhecida como a lei de Co-

tas, tem por finalidade promover maior equidade no 

acesso à educação superior, por meio da reserva 

de vagas a grupos minoritários. A reserva de vagas 

deve ainda observar a proporção de pretos, pardos 

e indígenas da população da unidade da federação 
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nas com vistas ao oferecimento de orientação no 

processo que levará à definição de regulamentação 

dos procedimentos e das modalidades de consulta 

livre, prévia e informada, conforme previsto na Con-

venção nº 169 da OIt foi ratificada pelo Brasil em 

2004. um consenso ainda não foi atingido. Diversos 

povos indígenas, com apoio de organizações da so-

ciedade civil, têm aportado subsídios para o estabe-

lecimento de princípios e procedimentos guia, por 

meio de protocolos próprios de consulta. O Brasil 

considera isso uma importante contribuição para 

melhor implementação de consultas livres, prévias 

e informadas, de boa fé e como um instrumento de-

mocrático de protagonismo indígena.

Em dezembro de 2013, foi realizada a 5ª Conferên-

cia Nacional de Saúde Indígena (5ª CNSI), com a 

participação de 1.226 delegados (as), representan-

do os anseios das comunidades que vivem desde 

as florestas às cidades, para discussão das propos-

tas oriundas das 306 Conferências da etapa local e 

das 34 da etapa distrital. A 6ª Conferência Nacional 

de Saúde Indígena (6ª CNSI) coordenada pelo Minis-

tério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de 

Saúde Indígena (Sesai), em conjunto com o Conse-

lho Nacional de Saúde (CNS) será realizada em maio 

de 2019 e as etapas locais e distritais ocorrerão até 

31 de dezembro de 2018.

Em 2015, foi realizada a 1ª Conferência Nacional de 

Política Indigenista, com 1.887 delegados eleitos nas 

etapas regionais, sendo 1.229 de origem indígena. 

Foram realizadas 142 etapas locais e 26 regionais, 

nas quais as delegadas e delegados produziram 

propostas que pautaram o debate da etapa nacional 

com o objetivo de avaliar a ação indigenista do Es-

tado brasileiro, reafirmar as garantias reconhecidas 

aos povos indígenas no país e propor diretrizes para 

a construção e a consolidação da política nacional 

indigenista.

A II Conferência Nacional de Educação Escolar In-

dígena foi realizada com 600 delegados e delega-

das em março de 2018. Neste fórum um conjunto 

de propostas para consolidação da Política Nacio-

nal de Educação Escolar Indígena foram aprovadas 

com objetivo de reafirmar o direito a uma educação 

escolar indígena específica, diferenciada e bilíngue/

multilíngue; e ampliar o diálogo para a construção 

de regime de colaboração específico para educa-

ção escolar indígena, fortalecendo o protagonismo 

dos povos indígenas.

na, 354 pólos base, 68 casas de saúde indígena (Ca-

sai) e aproximadamente 22 mil trabalhadores, sendo 

cerca de 50% indígenas.

No que tange à articulação do subsistema de saúde 

indígena com a média e alta complexidade do SuS, 

foi realizada a 1ª Oficina técnica de elaboração de 

diretrizes regimentais para as casas de saúde indí-

genas. Ademais, foram promovidas ações de qualifi-

cação da atenção à saúde de povos indígenas isola-

dos e de recente contato, através de monitoramento 

junto aos DSEI, capacitação de profissionais do DSEI 

Yanomami e incorporação de profissionais antropó-

logos para construção de um plano de ação para a 

atenção a saúde do povo Suruwahá. Em relação aos 

atendimentos médicos de saúde destaca-se que 

o programa Mais Médicos possibilitou a manuten-

ção de 342 vagas de médicos nos DSEI. No ano de 

2016, os médicos alocados nos DSEI concluíram o 

curso de especialização em saúde indígena e, com 

a apresentação de projetos de intervenção obtive-

ram o título de especialistas em Saúde Indígena.

Cabe destacar alguns indicadores de saúde, como 

o Coeficiente de mortalidade infantil indígena que 

teve uma redução significativa, passando de 43,46 

óbitos de crianças com menos de um ano de idade 

por mil nascidos vivos, em 2013, para 29,5, em 2016. 

também houve redução na Incidência Parasitária 

Anual (IPA) de Malária nos 25 Distritos Sanitários Es-

peciais Indígenas da Amazônia legal que passou de 

79 exames positivos de malária por mil habitantes, 

em 2014, para 49,68, em 2016. O Déficit Nutricional 

em crianças indígenas menores de 5 anos, reduziu 

de 8,8%, em 2014, para 7,7%, em 2016. 

Participação Social

No tocante à participação e ao diálogo social, cabe 

destacar o Conselho Nacional de Política Indigenista 

(CNPI), órgão colegiado de caráter consultivo, cria-

do pelo Decreto n.º 8.593/2015, e composto por 15 

membros com direito a voto representando o Poder 

Executivo, 28 membros representando povos e or-

ganizações indígenas, dos quais 13 com direito a 

voto e dois membros com direito a voto represen-

tando entidades indigenistas.

O diálogo entre governo e povos indígenas também 

é realizado em outras instâncias. Em 2012, foi criado 

um Grupo de trabalho Interministerial para promo-

ver o diálogo com os povos e comunidades indíge-
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ensino médio e atuem diretamente na distor-

ção idade-série;

e) Desenhar políticas educacionais voltadas 

para jovens indígenas de 18 a 29 anos que am-

pliem o acesso e permanência dos mesmos ao 

ensino superior;

f) Implementar ações específicas de atenção 

pré-natal a gestantes indígenas visando rever-

ter o aumento do baixo peso;

g) Definir diretrizes específicas de cuidado à 

saúde mental dos povos indígenas visando re-

verter os altos índices de suicídio neste seg-

mento populacional;

h) Ampliar as ações de saneamento básico e 

tratamento de água nas aldeias;

i) Implementar e monitorar as ações da II Confe-

rência Nacional de Educação Escolar Indígena;

j) Fortalecer as ações de organização e partici-

pação social no marco da 6ª Conferência Na-

cional de Saúde Indígena;

k) Garantir as especificidades socioculturais 

dos povos indígenas, como base na equidade, 

no princípio de universalidade das políticas e 

programas para efetivação dos direitos sociais;

l) Fortalecer o papel da Funai na sua missão de 

coordenar a política indigenista e potencializar 

sua capacidade de articular o conjunto das 

políticas de promoção e proteção dos direitos 

dos povos indígenas, no que diz respeito às 

esferas sociais, culturais e de cidadania;

m) Estruturar os serviços da Funai em suas uni-

dades descentralizadas, com garantia de pro-

cessos ampliados de formação e capacitação 

do quadro de gestores e técnicos da institui-

ção acerca do conjunto dos direitos indígenas.

Patrimônio cultural povos indígenas

No âmbito da preservação e promoção do patrimô-

nio cultural dos povos indígenas, o Museu do Índio/

Funai implementa um conjunto de ações fundamen-

tadas na competência institucional adquirida no 

campo da conservação e tratamento de acervos, 

pesquisa, documentação e atividades de valoriza-

ção e fortalecimento cultural, visando disponibilizar 

aos índios o acesso às informações sistematizadas 

sobre suas línguas e culturas e aos registros docu-

mentais a eles referentes.

Com o objetivo de preservar e promover o patrimô-

nio cultural dos povos indígenas por meio de pes-

quisa, documentação e divulgação de suas línguas, 

culturas e acervos, prioritariamente daqueles em 

situação de vulnerabilidade, ao longo dos últimos 

anos, os trabalhos estenderam-se a 130 aldeias, si-

tuadas em 47 municípios de 13 estados de todas as 

regiões do país, principalmente naquelas conside-

radas de maior vulnerabilidade para a reprodução 

das culturas indígenas, beneficiando diretamente as 

comunidades locais e, indiretamente, o conjunto da 

população dos respectivos povos indígenas, perten-

centes a 42 etnias distintas, com a preservação dos 

registros de suas culturas e a formação de jovens 

pesquisadores para assumirem a continuidade da 

iniciativa em suas aldeias.

DEBATE ATUAL E DESAFIOS

 Diante do complexo contexto que se afigura em re-

lação às questões indígenas no Brasil, percebe-se a 

necessidade de enfrentar um conjunto de desafios 

para se continuar avançando na matéria, tais como:

a) Implementar e monitorar as ações da Política 

Nacional de Gestão Ambiental e territorial de 

terras Indígenas (PNGAtI);

b) Implementar políticas integradas aos direitos 

humanos que visem pacificar os conflitos terri-

toriais entre povos indígenas e fazendeiros;

c) Aperfeiçoar os mecanismos de mediação de 

conflitos e criar grupos com participação dos 

governos estaduais, municipais, federais e in-

dígenas, para que se possa chegar a consen-

sos pacíficos;

d) Implementar políticas educacionais voltadas 

para jovens indígenas de 15 a 17 anos que am-

pliem o acesso e permanência dos mesmos ao 
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i 
afrodEScENdENTES:

direitos e comBate ao racismo e  
À discriminação racial

esforços para garantir a transversalidade da política 

de igualdade racial, com sua incorporação em 30 

programas, 76 objetivos, 67 metas e 191 iniciativas, 

buscando aumentar ainda mais a efetividade dessa 

política.

AVANÇOS

um conjunto de medidas vem sendo adotadas pelo 

Estado brasileiro para enfrentar o racismo e pro-

mover a igualdade racial nos últimos anos. Como 

principal marcador legal aponta-se a aprovação do 

Estatuto da Igualdade Racial em 2010 que tem como 

missão “garantir à população negra a efetivação da 

igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos 

étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate 

à discriminação e às demais formas de intolerância 

étnica” (art. 1 º). Entre as ações adotadas ganha re-

levância a ampliação no acesso ao ensino superior 

de jovens negros e negras por meio de políticas afir-

mativas.  

Participação e Institucionalização das 
Políticas de Igualdade Racial

Ainda na perspectiva de aumento de efetividade, a 

participação social tem sido fomentada como mé-

todo de governo nos últimos 15 anos. No caso das 

políticas de igualdade  racial, foi criado em 2003 o 

Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Ra-

cial (CNPIR), órgão colegiado, composto por repre-

sentantes do Estado e da sociedade civil, a partir de 

eleições das entidades representativas na luta pela 

igualdade racial. 

CONTExTO GERAL

Desde o início da década de 2000 podem ser ob-

servados importantes avanços na temática da igual-

dade racial. Merece destaque o crescimento da po-

pulação negra a partir de 2003, com o aumento no 

número de pessoas que se autoidentificam como 

pretas ou pardas. De acordo com o IBGE, esse cres-

cimento não tem relação com o aumento da taxa 

de natalidade entre as pessoas negras, mas apre-

senta como fator determinante a autodeclaração. 

Em 2015, a quantidade de pessoas autodeclaradas 

negras65 foi de 53,9%, frente a 45,2% que se auto-

declararam brancos. Esse aumento na autoidentifi-

cação dos indivíduos negros tem relação dialética 

com a institucionalização da temática pelo Estado 

brasileiro, que internalizou a questão da igualdade 

racial por meio de um órgão especificamente criado 

para esse fim, no intuito de transversalizar a temáti-

ca para os diversos Ministérios responsáveis pelas 

áreas de saúde, educação, justiça, entre outros. 

Nesse sentido, um importante avanço institucional 

para a igualdade racial se deu a partir de 2012, com a 

elaboração das Agendas transversais. Incorporadas 

no PPA 2012-2015 – o Plano Plurianual, instrumento 

de planejamento de médio prazo do Estado brasi-

leiro – essas agendas transversais possibilitaram 

explicitar a transversalidade da política e o aumento 

da relação entre os diversos órgãos do Executivo. 

No atual PPA 2016-2019, houve a continuidade dos 

 

65Para fins de classificação oficial e normatização das políti-
cas públicas, considera-se a população negra o somatório de 

pretas/os e pardas/os. Para análise dos dados por raça/cor, 
aponta-se como relevante atentar para a necessidade de de-

sagregar os dados considerando os possíveis diferenciais entre 
pretas/os e pardas/os.



64POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
informe voluntário do brasil de acompanhamento da implementação do consenso de montevidéu

tavam, em 2014, apenas 26,4% da força de traba-

lho total. Essa representatividade, que já é baixa no 

quantitativo total da força de trabalho, é ainda mais 

acentuada quando se consideram os cargos de di-

reção e assessoramento superior. Nesses casos, as 

pessoas negras representam 24,7% do total dos car-

gos de direção. 

Com a regulamentação da lei 12.990 no início de 

2016, a partir da atuação do Ministério Público Fe-

deral, um importante precedente normativo nesse 

sentido foi o pronunciamento do Supremo tribunal 

Federal sobre a questão das cotas raciais não aten-

tarem contra o princípio da igualdade material no 

caso dos vestibulares das universidades federais, a 

partir da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF 186, em abril de 2012.  A Or-

dem dos Advogados do Brasil – OAB, por meio de 

seu Conselho Federal, propôs a Ação Declaratória 

de Constitucionalidade, de n° 41, cujo resultado fa-

vorável garantiu a constitucionalidade tanto das co-

tas raciais quanto de mecanismos complementares 

à autodeclaração, desde que preservada a dignida-

de humana dos candidatos.

Em cumprimento às propostas do Ministério Público 

Federal, foi publicada a Portaria Normativa n° 4, de 6 

de abril de 2018, que “regulamenta o procedimento 

de heteroidentificação complementar à autodecla-

ração dos candidatos negros, para fins de preenchi-

mento das vagas reservadas nos concursos públi-

cos federais, nos termos da lei n° 12.990, de 9 de 

junho de 2014”. A Portaria é resultado de um Grupo 

de trabalho que reuniu o Ministério do Planejamen-

to, IPEA, ENAP e ESAF, contando ainda com uma 

consulta pública e um Seminário Jurídico com es-

pecialistas na temática das ações afirmativas e das 

Comissões de Heteroidentificação. Com a Portaria, 

espera-se a diminuição da entrada de pessoas não 

negras nas vagas reservadas a pessoas negras, 

cumprindo assim com os princípios da legalidade, 

moralidade e impessoalidade na implementação da 

lei 12.990/2014.

Trabalho e Renda

um importante avanço foi a aprovação da lei Com-

plementar nº 150, de junho de 2015, que regulamen-

tou as atividades do trabalho doméstico remunerado. 

O trabalho doméstico no Brasil é realizado priorita-

riamente por mulheres negras e pobres. De acordo 

com dados do IPEA (2016, p. 14-20), em 2014, 14% 

O Brasil possui uma Secretaria Nacional de Políticas 

de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) vincula-

da ao Ministério dos Direitos Humanos (MDH). A IV 

Conferência Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial foi realizada em maio de 2018 com a parti-

cipação de 1200 representantes de todo o país. Vi-

sando territorializar as políticas de enfrentamento 

ao racismo em âmbito municipal e estadual, o Brasil 

avançou na construção do Sistema Nacional de Pro-

moção da Igualdade Racial (Sinapir). O Sistema foi 

instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial em 2010, 

e posteriormente regulamentado pelo Decreto n° 

8136, de 2013. O Sinapir busca garantir que as políti-

cas de igualdade racial possam ser efetivamente im-

plementadas nos estados, municípios e no Distrito 

Federal, sendo assim um importante mecanismo de 

fomento das políticas nos entes subnacionais.

Políticas Afirmativas

uma importante ação afirmativa implementada pelo 

Estado brasileiro na temática racial foi a reserva de 

vagas nas universidades públicas federais, a partir 

da lei nº 12.711, de agosto de 2012, que garante re-

serva de vagas nas universidades federais aos auto-

declarados pretos, pardos e indígenas, em propor-

ção no mínimo igual à destes grupos na população 

em cada unidade da Federação onde está instalada 

a instituição de ensino. Em 2016, 19.532 vagas foram 

ocupadas por pretos, pardos e indígenas. 

Merece destaque a reserva de vagas para a popu-

lação negra no serviço público, aprovada pelo Con-

gresso Nacional a partir de projeto de lei enviado 

pelo Executivo. Aprovada em junho de 2014, a lei 

12.990 “reserva aos negros 20% (vinte por cento) 

das vagas oferecidas nos concursos públicos para 

provimento de cargos efetivos e empregos públi-

cos no âmbito da administração pública federal, das 

autarquias, das fundações públicas, das empresas 

públicas e das sociedades de economia mista con-

troladas pela união” (BRASIl, 2014). Com validade 

de 10 anos, a lei busca alterar o quadro de baixa re-

presentatividade da população negra na força de tra-

balho da administração pública federal, em relação à 

composição étnica da sociedade brasileira.

De acordo com o IBGE, em 2014, a população negra 

representava 53,6% do total da população brasilei-

ra. Entretanto, de acordo com dados da Escola Na-

cional de Administração Pública (ENAP) as pessoas 

negras na administração pública federal represen-
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e atendendo a aproximadamente 1.575 famílias qui-

lombolas. Quanto à avaliação de imóveis incidentes 

em territórios Quilombolas para fins de desapropria-

ção e desintrusão, foram avaliados 19 mil hectares. 

Destaca-se ainda a edição de 5 decretos de decla-

ração de interesse social para fins desapropriação, 

nos estados do Pará, Rio Grande do Sul, Maranhão, 

Rio Grande do Norte e Sergipe, atendendo a área 

de 23 mil hectares e 861 famílias.

Em termos de educação para população quilombola, 

cabe citar a Escola da terra, que compõe o Progra-

ma Nacional de Educação do Campo (Pronacampo), 

o qual tem como objetivo a formação continuada de 

professores das escolas do campo e quilombolas 

que atuam com classes multisseriadas. Em 2016, fo-

ram ofertadas 1,8 mil novas vagas.

Destaca-se também o Programa Bolsa Permanên-

cia, que concede auxílio financeiro no intuito de mi-

nimizar as desigualdades sociais e contribuir para 

a permanência e a diplomação de estudantes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica matri-

culados nas Instituições Federais de Ensino Supe-

rior – IFES. Para estudantes em geral, o valor é de 

R$ 400,00, mas no caso de estudantes indígenas e 

quilombolas, o valor é de R$ 900,00, contemplando 

assim suas particularidades.

O enfrentamento da insegurança alimentar e des-

nutrição aguda entre a população quilombola são 

questões para o Estado brasileiro que tem buscado 

formas de garantir mecanismos de acesso aos mer-

cados, ao crédito e ao investimento produtivo com 

ações no campo da Assistência técnica e Extensão 

Rural (AtER), específicas para as comunidades qui-

lombolas, realizando-se oficinas de capacitação para 

promover o acesso aos programas de fornecimento 

de alimentos ao Estado, principalmente por meio 

do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

com foco nos estados de Bahia, Maranhão, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul.

Mortalidade, Violência e Encarceramento

Em maio de 2018, a Secretaria Nacional de Juven-

tude (SNJ) reativou o Novo Plano Juventude Viva. O 

objetivo central do Novo Plano Juventude Viva é a 

redução dos índices de homicídios contra de jovens 

negros através de ações de enfrentamento aos prin-

cipais condicionantes desse tipo de violência e às 

das brasileiras eram trabalhadoras domésticas, um 

contingente de 5,9 milhões de mulheres; entre as 

mulheres brancas, 10% estavam ocupadas nesta ati-

vidade, ao passo que para as mulheres negras esse 

percentual era de 17,7%. Dados da mesma pesquisa 

mostram que esta atividade vem se reduzindo entre 

as mulheres mais jovens, em geral mais escolariza-

das, ao passo que vem crescendo entre as mulheres 

mais idosas, o que aponta que este contingente de 

mulheres pode vir a pressionar o sistema de assis-

tência social, tendo em vista que apesar de exerce-

rem atividades laborais, o alto nível de informalidade 

deste grupo impediria o acesso a benefícios previ-

denciários. O aumento no poder aquisitivo da popu-

lação em geral, proporcionado pelo aumento real no 

salário mínimo e das aposentadorias possibilitaram 

mudanças para a população negra, contudo persis-

tem desigualdades de renda e na remuneração em 

relação às pessoas brancas. 

População Quilombola

Com objetivo de enfrentar baixos indicadores sociais 

da população quilombola, o país vem desenvolven-

do ações específicas para remanescentes de afri-

canos e africanas escravizados, definidos pelo De-

creto n.º 4.887, de 20 de novembro de 2003, como 

“grupos étnico-raciais segundo critérios de autoatri-

buição, com trajetória histórica própria, dotados de 

relações territoriais específicas, com presunção de 

ancestralidade negra relacionada com a resistência 

à opressão histórica sofrida”. Na tentativa de alterar 

este quadro, foi lançado em 2004 o “Programa Bra-

sil Quilombola”, que tem centralidade no trabalho 

em defesa dos direitos ao território.  Nesse sentido, 

o Estado tem buscado garantir o acesso à terra para 

estes grupos, garantindo assim sua sobrevivência 

material e imaterial. Em 2016, foram publicados 16 re-

latórios técnicos de identificação e delimitação, eta-

pa em que se identifica o território tradicionalmente 

ocupado, totalizando 62.993 hectares identificados 

em benefício de 1.107 famílias quilombolas. No que 

se refere à titulação, foram titulados definitivamente 

401 hectares no Estado do Alagoas. Além da titu-

lação definitiva, foram concedidos 748 hectares na 

forma de concessão real de uso em benefício de 5 

territórios quilombolas em quatro estados.

No tocante às iniciativas pactuadas no PPA 2016-

2019, foram publicadas 22 Portarias de Reconhe-

cimento, totalizando 37.778 hectares reconhecidos 
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ros absolutos de população carcerária, com 622 mil 

pessoas privadas de liberdade, superado apenas 

por Estados unidos, China e Rússia. Entretanto, ao 

passo que esses países têm apresentado reduções 

em suas taxas de encarceramento, o Brasil apre-

senta trajetória contrária, com o aumento médio de 

7% ao ano em sua população prisional. Além disso, 

40% são presos provisórios, que ainda não tiveram 

condenação em primeira instância. O perfil da po-

pulação carcerária aponta que, em 2014, 55% dos 

presos tinham entre 18 e 29 anos, 61,7% eram são 

negros66 e 75,08% tinham até o ensino fundamental 

completo. Isso mostra que, assim como na questão 

dos homicídios, os jovens negros estão sobre repre-

sentados também nas prisões brasileiras.

Saúde

Com objetivo de enfrentar o racismo institucional 

da saúde, é instituída em 2009 a Política Nacional 

de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN). A 

PNSIPN tem por finalidade de garantir a equidade e 

a efetivação do direito à saúde dos afro-brasileiros. 

tendo como marca o reconhecimento do racismo, 

das desigualdades étnico-raciais e do racismo insti-

tucional como determinantes sociais das condições 

de saúde, a Política estabelece objetivos, diretrizes, 

estratégias e responsabilidades da gestão em to-

das as esferas. Entre suas diretrizes e objetivos, a 

Política inclui ações de cuidado, atenção, promoção 

à saúde e prevenção de doenças, bem como de 

gestão participativa, participação popular e controle 

social, produção de conhecimento, formação e edu-

cação permanente para trabalhadoras e trabalhado-

res da saúde, visando à promoção da equidade em 

saúde da população negra.

A Política Nacional de Saúde Integral da População 

Negra expressa o compromisso de governo com a 

diminuição das desigualdades sociais que acome-

tem a população negra, sendo o racismo uma de 

suas expressões mais fortes. Reafirma também as 

responsabilidades de cada esfera de gestão do Sis-

tema Único de Saúde (SuS) na implementação de 

suas ações e na articulação com outros setores do 

governo e da sociedade civil, em especial com os 

movimentos sociais negros.

demais violações de direitos. Assim, os eixos, me-

tas e ações a serem organizadas, articuladas ou de-

senvolvidas pelo Juventude Viva passam a ter um 

vínculo mais estreito com os objetivos capazes de 

prevenir, enfrentar e intervir sobre os fatores da vio-

lência letal praticada contra jovens negros, sendo 

primordial para isso, o diálogo mais próximo às insti-

tuições do poder judiciário e da segurança pública.

No caso da população negra urbana, um problema 

é a mortalidade de seus jovens. A juventude negra, 

pobre e periférica tem sido a principal vítima dos ho-

micídios no país. De acordo com o Atlas da Violência 

(IPEA; FBSP, 2017, p. 33), de cada 100 pessoas que 

sofrem homicídio no Brasil, 71 são  negras. A situação 

se revela ainda mais preocupante quando se analisa 

a evolução dos índices de homicídio das pessoas 

negras e não negras. 

De acordo com dados da mesma pesquisa, entre 

2005 e 2015, houve um crescimento de 18,2% na taxa 

de homicídio de negros, enquanto a mortalidade de 

indivíduos não negros diminuiu 12,2%. As desigual-

dades regionais também são acentuadas, com uma 

tendência de maior evolução da taxa de homicídios 

de negros nas regiões Norte e Nordeste. Nesse caso, 

um exemplo extremo é do estado do Rio Grande do 

Norte, cujas taxas aumentaram 331,8%; na outra pon-

ta, temos o caso do estado de São Paulo, com a re-

dução de 50,4% no período. Esse fato parece apontar 

que as desigualdades econômicas ainda são relevan-

tes como determinantes da violência na sociedade.

No caso das mulheres negras, a situação é igual-

mente preocupante. De acordo com o Atlas, para 

as mulheres não negras a mortalidade teve uma re-

dução de 7,4% entre 2005 e 2015, com o valor de 

3,1 mortes para cada 100 mil mulheres não negras, 

valor abaixo da média nacional, de 4,5 por 100 mil. 

No caso das mulheres negras houve um aumento 

de 22% no mesmo período, atingindo a taxa de 5,2 

mortes para cada 100 mil mulheres negras, valor 

acima da média nacional. A mesma pesquisa mostra 

que aumentou também o índice de mulheres negras 

em relação ao total de mulheres vítimas de mortes 

por agressão, saindo de 54,8% em 2005 e alcançan-

do 65,3% em 2015.

Na questão da violência contra a população negra, 

existem ainda algumas questões relevantes. uma 

delas diz respeito ao encarceramento em massa 

desse grupo. De acordo com dados do Departa-

mento Penitenciário Nacional – Depen (2014), em 

2014 o Brasil ocupava a quarta posição em núme-

 

66Nesse caso deve-se fazer uma ressalva metodológica. No 
caso do IBGE, os dados coletados sobre raça/cor são forne-
cidos, em grande medida, pela autodeclaração. No caso do 

sistema prisional, essa informação é fornecida pelo gestor das 
unidades, o que pode causar distorções nas comparações.
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Intolerância Religiosa

Nos últimos anos tem havido também um aumento 

na denúncia de casos de intolerância religiosa asso-

ciados ao racismo – dado que a maioria dos casos 

tem ocorrido contra as religiões de matriz africana. 

Os casos contabilizados referem-se a incêndios 

a casas de terreiros e locais de cultos, ao ataque 

físico e verbal e ao ataque dos símbolos públicos 

voltados para essas religiões, entre outros. Dados 

do Relatório sobre Violência e Intolerância Religiosa 

(2011-2015) – Rivir, mostram que em 2015 foram de-

nunciados ao Disque 100 do Ministério dos Direitos 

Humanos 252 casos, aumento de 69% em relação 

a 2014, número que deve ser muito maior devido à 

grande subnotificação. De acordo com os dados do 

relatório, o perfil das vítimas refere-se a 47% de par-

das; 17% pretas; 34% brancas; e 2% indígenas. Já no 

caso dos agressores, são 34% pardos; 12% pretos; 

53% brancos; e 1% indígenas.

Entre as ações para combater o problema, o gover-

no brasileiro criou em 2017 a Delegacia de Crimes 

de Racismo, Intolerância Religiosa, Homofobia, xe-

nofobia e Afins, atualmente em funcionamento na 

cidade de Curitiba, no Estado do Paraná. A ação é 

resultado de um trabalho conjunto entre o MDH, o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Go-

verno do Estado Paranaense. Oura ação importan-

te do país para enfrentar a intolerância religiosa é 

a Ouvidoria que através do Disque 100 constitui um 

canal de comunicação específico para o recebimen-

to de denúncias de violações de Direitos Humanos. 

Em 2016, o serviço incorporou dois novos módulos: 

um para denúncias de violações contra a juventude 

negra, mulher ou população negra em geral; e outro 

módulo específico para receber denúncias de viola-

ções contra comunidades quilombolas, de terreiros, 

ciganas e religiões de matriz africana.

Crimes de Racismo

Pela legislação brasileira o racismo é crime, tipi-

ficado na  lei n.7.716/1989 como inafiançável e im-

prescritível. Na perspectiva dos crimes de racismo 

e injúria racial, a Ouvidoria da Igualdade Racial é 

um importante mecanismo de recebimento e en-

caminhamento de denúncias da sociedade. todas 

as reclamações ou denúncias que são recebidas 

pelo mecanismo geram procedimentos administra-

tivos, são agrupadas por temáticas e passam por 

um processo de avaliação para depois serem en-

caminhadas às autoridades competentes, gerando 

assim fluxos distintos em cada caso. Em todos eles, 

a Ouvidoria tem o dever de acompanhar os procedi-

mentos adotados e assegurar o pronunciamento do 

Ministério Público.

DEBATE ATUAL E DESAFIOS

Diante do conjunto de diagnósticos realizados neste 

capítulo, seria possível montar uma série de propo-

sições que encapsulam o debate atual e os desafios 

deste temário da agenda de população e desenvol-

vimentos, tais como:

a) Implementar e monitorar as ações do Estatu-

to da Igualdade Racial;

b) Criar ações para a ampliação da participa-

ção de pessoas negras no legislativo;

c) Implantar canal Disque 138 – Disque Igualda-

de Racial, para denúncias específicas de viola-

ção com base em discriminação racial;

d) Ampliar a participação de pessoas negras 

na administração pública federal e nos cargos 

de chefia do Executivo;

e) Fomentar políticas afirmativas que ampliem 

o acesso e garantam a permanência de estu-

dantes cotistas nas universidades;

f) Fortalecer o suporte institucional para a exe-

cução das políticas públicas de igualdade ra-

cial se efetivem no executivo federal;

g) Ampliar as políticas específicas de segu-

rança alimentar e nutricional para população 

quilombola, com foco especial na desnutrição 

aguda em crianças menores de cinco anos;

h) Implementar política de trabalho decente e 

educação de qualidade para juventude negra;

i) Buscar formas de garantir os direitos consti-

tucionais, como o direito humano à saúde, edu-

cação, alimentação e dignidade as pessoas 

privadas de liberdade;

j) Implementar e monitorar as ações da Política 

Nacional de Saúde Integral da População Negra;

k) Fomentar a territorialização municipal dos 

organismos de igualdade racial;

l) Implementar e ampliar as ações de enfrenta-

mento a violência homicida contra a juventude 

e mulheres negras.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm
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coNcluSÕES

E dESafioS

Conforme demonstrado ao longo do Relatório, o 

Brasil obteve avanços nas variadas frentes da agen-

da de população e desenvolvimento, entretanto, 

ainda persiste a necessidade de superar grandes 

desafios.

Desde a promulgação da CF/88, o Brasil vem de for-

ma constante aprimorando seus grandes sistemas 

de proteção e promoção social. Apesar da ampla 

cobertura das políticas sociais, um dos principais 

desafios refere-se a necessidade de melhorar a 

qualidade dos serviços fornecidos à população bra-

sileira e sua prestação de forma equânime por toda 

a população brasileira, superando as diferenças de-

correntes da raça, gênero ou região.

A diminuição da desigualdade é questão central 

com forte impacto sobre a agenda de população 

e desenvolvimento, pois no caso brasileiro, apesar 

dos avanços obtidos nas últimas décadas o nível de 

desigualdade em nossa sociedade ainda permane-

ce elevado. Enfrentar as desigualdades implica em 

conjugar políticas públicas universais, como saúde e 

educação, com específicas, como as ações afirmati-

vas e políticas voltadas ao atendimento das espe-

cificidades de determinados grupos populacionais 

como jovens, pessoas idosas e indígenas, e consi-

derando explicitamente as diversidades territoriais.

Outro desafio a ser enfrentado refere-se à incorpo-

ração de maneira explícita e transversal nas políticas 

e ações públicas das mudanças na estrutura etária, 

pelas quais o País vem passando nas últimas dé-

cadas, como o fim do bônus demográfico, nos pró-

ximos anos, o envelhecimento populacional já em 

curso, mas que acontecerá de maneira rápida e in-

cisiva. Há necessidade de aprimorar em especial as 

políticas educacionais, de trabalho, previdenciárias 

e de saúde, visando colher os benefícios e lidar de 

forma proativa com questões e problemas presen-

tes e futuros decorrentes das mudanças na estrutu-

ra etária do País.

No tocante ao envelhecimento populacional, ex-

surge a questão da sustentabilidade econômica 

do sistema de previdência brasileiro, a tendência 

de diminuição da população economicamente ati-

va concomitantemente com o aumento do número 

de pessoas idosas já compromete a capacidade 

de manutenção e expansão da previdência nacio-

nal. Adicionalmente, o país precisa se preparar para 

questões demográficas candentes como a migração 

internacional e refúgio, assim como para garantir o 

desenvolvimento sustentável, que seja responsável 

com o meio ambiente, diante das mudanças climá-

ticas que o globo já enfrenta e tendem a se agravar 

nos próximos anos.

Encontrar meios de conter o aumento de homicídios 

no país, notadamente com relação aos que vitimam 

os jovens negros, do sexo masculino e moradores 

das periferias urbanas, também é um grande desa-

fio, haja vista o fato de que os homicídios são hoje a 

principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos 

no Brasil.

A sub-representação política nos espaços de poder 

de mulheres, negros e indígenas é algo que merece 

ser tratado de forma incisiva. Apesar de mulheres 

e negros representaram a maioria da população 

brasileira, a ocupação de cargos políticos por esses 

atores ainda é muito baixa em todos os poderes e 

esferas da federação. Ampliar a representação de 

mulheres e negros é fundamental para aumentar 
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a diversidade de atores, bem como de ideias que 

compõem o debate político sobre o futuro do país.

Por fim, no tangente a vinculação da agenda de 

população e desenvolvimento e a territorialização 

dos ODS, um dos maiores desafios para o Estado 

brasileiro em uma análise prospectiva é garantir a 

incidência programática dos temas populacionais 

na estruturação de suas políticas públicas. O gover-

no brasileiro tem atuado ativamente na construção 

da agenda de população nos fóruns regionais e no 

marco da geopolítica global sobre o tema. Neste 

sentido, como aprimoramento das ações em âmbito 

nacional é necessário estabelecer mecanismos de 

fortalecimento da agenda de população e desenvol-

vimento no interior da gestão público, e nos níveis 

subnacionais, e com especial atenção ampliar as 

ações da Comissão Nacional de População e De-

senvolvimento de assessoramento, e também de in-

dução e monitoramento de políticas públicas neste 

temário.
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A – INTEGRAÇÃO PLENA DA POPULAÇÃO E SUA DINâMICA  
NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTáVEL COM IGUALDADE E 

 RESPEITO AOS DIREITOS hUMANOS

TABELA 1. taxa de pobreza extrema de acordo com a linha de PPP$ 1,25/dia – Brasil, 1990/2015

ANO TAxA DE POBREzA ExTREMA (%)

1990 16.0

1991 n/a

1992 15.8

1993 16.3

1994 n/a

1995 11.6

1996 12.5

1997 12.2

1998 11.7

1999 11.8

2000 n/a

2001 11.7

2002 10.3

2003 11.3

2004 9.4

2005 8.0

2006 6.8

2007 6.5

2008 5.4

2009 5.3

2010 n/a

2011 4.8

2012 4.1

2013 4.4

2014 3.1

2015 3.9

Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

aNExo 1 

gráficoS E TabElaS 
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TABELA 2. Indicadores econômicos selecionados – Brasil, 1996/2015

ANO

(A) (B) (C) (D)

PIB PER CAPITA  
(R$ 2015) TAxA DE DESEMPREGO (%) SALáRIO MíNIMO REAL (R$ 

2015)

íNDICE DO EMPREGO 
FORMAL  

(MAI/1992  = 100)

1996 24,132 7.6 374 101

1997 24,577 8.5 378 100

1998 24,293 9.7 392 99

1999 24,045 10.4 398 98

2000 24,730 n/a 418 95

2001 24,725 10.1 461 97

2002 25,138 9.9 470 100

2003 25,095 10.5 472 103

2004 26,209 9.7 484 106

2005 26,722 10.2 525 112

2006 27,458 9.2 596 120

2007 28,798 8.9 623 127

2008 29,938 7.8 634 134

2009 29,590 9.1 677 144

2010 31,498 n/a 709 147

2011 32,434 7.3 709 159

2012 32,750 6.7 771 170

2013 33,433 7.1 786 177

2014 33,312 7.5 791 183

2015 31,792 n/a 788 186

Fontes: (A) Banco Central do Brasil – Sistema Gerenciador de Séries Temporais; (B) Ipeadata; (C) Legislação do salário mínimo, 
valores deflacionados pelo INPC para junho de 2015; (D) Banco Central do Brasil – Sistema Gerenciador de Séries Temporais.

TABELA 3. Indicadores sociais selecionados para rendimentos e saneamento básico – Brasil, 1996/2015

ANO

(A) (B) (C) (D)

COEFICIENTE DE GINI  
DOS RENDIMENTOS  

INDIVIDUAIS

DOMICíLIOS ABASTECIDOS 
POR REDE GERAL  

DE áGUA (%)

DOMICíLIOS COM  
ESGOTAMENTO POR REDE 

COLETORA OU PLUVIAL (%)

DOMICíLIOS ATENDIDOS 
POR SERVIÇO DE COLETA 

DE LIxO (%)

2004 0.555 82.1 56.4 84.6

2005 0.548 82.2 56.6 85.6

2006 0.544 83.0 57.3 86.4

2007 0.531 83.1 59.1 87.2

2008 0.526 83.8 59.3 87.7

2009 0.521 84.3 59.2 88.5

2010 n/a n/a n/a n/a

2011 0.506 84.6 62.7 88.8

2012 0.505 85.4 63.3 88.8

2013 0.501 85.0 63.4 89.4

2014 0.497 85.4 63.5 89.8

2015 0.491 85.4 65.3 89.8

Fontes: IBGE, Síntese de Indicadores Sociais 2015.
N.B.: (A) Coeficiente de Gini dos rendimentos mensais das pessoas de 15 anos ou mais de idade com rendimentos;  

(B, C, D) Somente domicílios particulares permanentes.
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TABELA 4. Indicadores selecionados de saúde e educação – Brasil, 1996/2015

ANO

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

TAxAS DE FREQUêNCIA LíQUIDA à ESCOLA (%)

MORTALIDADE 
INFANTIL (‰)

ESPERANÇA  
DE VIDA AO 

NASCER (ANOS)

TAxA DE  
FECUNDIDADE 

TOTAL

6-14 ANOS  
NO ENSINO  

FUNDAMENTAL

15-17 ANOS  
NO ENSINO  

MÉDIO

18-24 ANOS  
NO ENSINO  
SUPERIOR

2004 23.4 71.6 2.14 87.0 44.9 10.6

2005 22.2 72.0 2.09 87.4 46.1 11.4

2006 21.0 72.4 2.04 88.4 47.8 12.8

2007 20.0 72.8 1.99 90.4 49.0 13.3

2008 19.0 73.1 1.95 91.2 51.4 14.0

2009 18.1 73.5 1.91 92.2 52.0 14.9

2010 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

2011 16.4 74.2 1.83 93.4 53.5 15.2

2012 15.7 74.5 1.8 93.9 55.6 15.7

2013 15.0 74.8 1.77 93.9 57.1 17.0

2014 14.4 75.1 1.74 94.5 58.6 18.1

2015 13.8 75.4 1.72 94.6 59.1 18.4

Fontes: IBGE, Síntese de Indicadores Sociais 2015.

TABELA 5. Raio-x Bolsa Família
Programa Bolsa Família (2013 a maio de 2016)

21,5 milhões  
de BENEFICIÁRIOS do programa

R$ 86,1 bilhões  
PAGOS pelo programa

874,1 mil (4,07%)
foram considerados PERFIS SUSPEITOS

R$ 3,31 bilhões (3,84%)
foram pagos a PERFIS SUSPEITOS

535,0 mil  
(56,21%)

EMPRESÁRIOS
R$ 2,03 bilhões  

(53,14%)

357,9 mil  
(37,61%)

SERVIDORES PÚBLICOS  
(CLÃ DE ATÉ 4 PESSOAS)

R$ 1,23 bilhões  
(32,30%)

8,6 mil  
(0,90%)

FALECIDOS
R$ 25,97 milhões  

(0,68%)

5,3 mil  
(0,56%)

DOADORES DE CAMPANHA  
(DOAÇÃO MAIOR QUE BENEFÍCIO)

R$ 5,04 milhões  
(0,13%)

2,9 mil  
(0,30%)

SERVIDORES PÚBLICOS
DOADORES DE CAMPANHA 

R$ 11,48 milhões  
(0,30%)
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GRáFICO 2. Percentual de beneficiários entre os 20% mais pobres: comparação entre  
programas de transferência condicionada de renda da América latina e Central.

Fonte: Aspire/Banco Mundial e IBGE, PNAD Contínua Anual, 2016, 1a Entrevista. Elaboração SENARC/MDS.  

GRáFICO 3. Percentual de beneficiários entre os 40% mais pobres: comparação entre  
programas da América latina e Central.

Fonte: Aspire/Banco Mundial e IBGE, PNAD Contínua Anual, 2016, 1a Entrevista. Elaboração SAGI/MDS.  



75POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
informe voluntário do brasil de acompanhamento da implementação do consenso de montevidéu

E – IGUALDADE DE GêNERO

TABELA 01. Evolução do número de candidatas/os aptas/os a Senador/a - 2006, 2010, 2014

--- MULhERES % hOMENS % TOTAL

2006 32 15,8% 170 84,2 202

2010 29 13,0% 193 86,9 222

2014 33 20,6% 127 79,3 160

GRáFICO 01. Relatos de violência contra mulheres, atendidos pela Central de Atendimento à Mulher – 
ligue 180 nos anos de 2013 a 2016

ANO TOTAL DE CASOS 
RELATADOS IDADE AGRESSOR íNTIMO*

TIPO DE VIOLêNCIA**

 FíSICA SExUAL PSICOLóGICA

2016 140.350 NI 92.504 (65,91%) 71.153 7.094 44.630

2015 76.651 NI 55.189 (72%) 38.451 3.478 23.247

2014 52.957 NI 42.366 (> 80%) 27.369 1.517 16.846

2013*** 37.582 NI 31.493 (83,8%) 20.760 646 11.073

GRáFICO 02. Evolução da criação de OPMs nos Estados/Municípios Brasileiros
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F – MIGRAÇÃO INTERNACIONAL E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS hUMANOS  
DE TODAS AS PESSOAS MIGRANTES

TABELA 1. transferências Pessoais (em milhões de dólares) – do Brasil para o Exterior, por mês,  
segundo país de destino, Brasil – 2016

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEz

total 58 75 97 93 97 117 111 126 114 135 122 156

Estados unidos 11 19 24 20 24 27 31 36 35 40 42 58

Portugal 3 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 7

Bolívia 3 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 7

Reino unido 2 2 3 3 2 4 3 6 7 11 5 5

Espanha 3 3 4 4 4 4 4 4 5 6 5 5

China 4 3 5 4 4 5 5 7 5 5 4 6

Haiti 5 5 6 6 6 6 6 7 5 6 5 10

Alemanha 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2

Itália 1 2 2 6 3 3 4 4 2 2 3 3

Canadá 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3

Peru 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4

França 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4

Demais países 21 25 33 32 33 46 35 37 29 35 33 40

Fonte: Banco Central do Brasil

TABELA 2. Registro de tráfico de pessoas, 2005 a 2013

ANO

FORMA DE ExPLORAÇÃO
TOTAL  
GERAL

VíTIMA DE  
ExPLORAÇÃO 

SExUAL

VíTIMA DE 
TRABALhO 
ESCRAVO

FORMA DE  
ExPLORAÇÃO 

IGNORADA

2005 16 1 0 17

2006 55 0 0 55

2007 38 0 0 38

2008 50 0 0 50

2009 86 2 0 88

2010 88 130 0 218

2011 4 2 3 9

2012 4 4 0 8

2013 41 21 0 62

total por tipo de 
Exploração

382 160 3 545

Fonte: DAC-MRE
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GRáFICO. Reconhecimento Condição de Refugiado - CONARE

Fonte: Polícia Federal

GRáFICO. Situação atual de Venezuelanos no Brasil
Solicitação de Refúgio/Pedidos de Residência/Agendamentos em Roraima

(individualizados) - retiradas as duplicidades geradas pelos inúmeros pedidos

Situação Atual - Em abril/2018

DESCRIÇÃO QTDE

Residentes  8.765

Solicitantes de refúgio - incluídos no sistema                                 22.457

Solicitantes de refúgio - falta incluir                                                  2.000

Agendamento para atendimento 9.800

total Individualizado (Estimado) 43.022

Venezuelanos - em Roraima
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G – DESIGUALDADE TERRITORIAL,  
MOBILIDADE ESPACIAL E VULNERABILIDADE

TABELA 1. Municípios por nível do IDHM – Brasil 2010

DESENVOLVIMENTO  
hUMANO

2000 2010

Nº DE MUNICíPIOS % Nº DE MUNICíPIOS %

Muito alto 1 0,0 44 0,8

Alto 133 2,4 1.889 33,9

Médio 1.451 26,1 2.233 40,1

Baixo 1.652 29,7 1.367 24,6

Muito baixo 2.328 41,8 32 0,6

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013.

TABELA 2. Brasil e grandes regiões: evolução do IDHM (2000 e 2010)

MACRORREGIÃO NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO- 
OESTE BRASIL

ID
H

M

IDHM em 2000 0,527 0,516 0,676 0,66 0,639 0,612

IDHM em 2010 0,667 0,663 0,766 0,754 0,757 0,727

Variação média anual do IDHM  
entre 2000 e 2010 (%)

2,4 2,5 1,3 1,3 1,7 1,7

ID
H

M
- 

R
e

n
d

a

IDHM-Renda em 2000 0,613 0,588 0,735 0,711 0,720 0,692

IDHM-Renda em 2010 0,670 0,656 0,773 0,764 0,776 0,739

Variação média anual do IDHM-Renda 
entre 2000 e 2010 (%)

0,9 1,1 0,5 0,7 0,8 0,7

ID
H

M
- 

lo
n

g
e

vi
d

a
d

e IDHM-longevidade em 2000 0,717 0,685 0,778 0,792 0,777 0,727

IDHM-longevidade em 2010 0,796 0,782 0,845 0,848 0,839 0,816

Variação média anual do  
IDHM-Longevidade entre 2000 e 2010 (%)

1,1 1,3 0,8 0,7 0,8 1,2

ID
H

M
- 

E
d

u
ca

çã
o

IDHM-Educação em 2000 0,333 0,342 0,541 0,51 0,467 0,456

IDHM-Educação em 2010 0,557 0,569 0,688 0,662 0,665 0,637

Variação média anual do IDHM- Educação 
entre 2000 e 2010 (%)

5,3 5,2 2,4 2,6 3,6 3,4

Fonte: Pnud, Ipea e FJP (2013).

Legenda: 
Muito baixo desenvolvimento humano (0.000 até 0.499)

 Baixo desenvolvimento humano (0.500 até 0.599)
 Médio desenvolvimento humano (0.600 até 0.699)
 Alto desenvolvimento humano (0.700 até 0.799)
 Muito alto desenvolvimento humano (acima de 0.800)
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TABELA 3. Valores IVS e dimensões (2000,2010,2011 e 2015) e variações nos períodos

BRASIL

ANOS*

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

ANOS**

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

2000 2010 2011 2015

IVS 0,446 0,326 -27 0,266 0,248 -7

IVS Infraestrutura urbana 0,351 0,295 -16 0,235 0,214 -8,94

IVS Capital Humano 0,503 0,362 -28 0,288 0,263 -8,68

IVS Renda e trabalho 0,484 0,32 -33,9 0,275 0,266 -3,27

Fonte: Ipea (2015).  Obs: * Base de dados Censos Demográficos.  ** Base de dados PNADs.

Legenda: 
Muito baixa vulnerabilidade social (0.000 até 0.200)

 Baixa vulnerabilidade social (0.201 até 0.300)
 Média vulnerabilidade social (0.301 até 0.400)
 Alta vulnerabilidade social (0.401 até 0.500)
 Muito alta vulnerabilidade social (acima de 0.501)

TABELA 4. Brasil e macrorregiões: evolução do IVS por dimensões (2000 e 2010)

IVS RENDA E 
TRABALhO

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

IVS CAPITAL 
hUMANO

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

IVS INFRAES-
TRUTURA 
URBANA

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

) IVS

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

Brasil 0,485 0,320 -4,07 0,503 0,362 -3,24 0,351 0,295 -1,72 0,446 0,326 -3,09

Norte 0,563 0,423 -2,82 0,661 0,485 -3,05 0,594 0,419 -3,43 0,606 0,443 -3,08

Nordeste 0,647 0,466 -3,23 0,640 0,470 -3,04 0,403 0,305 -2,75 0,563 0,414 -3,03

Sudeste 0,407 0,248 -4,83 0,403 0,286 -3,37 0,397 0,373 -0,62 0,402 0,302 -2,82

Sul 0,391 0,226 -5,33 0,403 0,288 -3,30 0,213 0,184 -1,45 0,336 0,233 -3,59

Centro-Oeste 0,426 0,264 -4,67 0,475 0,333 -3,49 0,403 0,328 -2,04 0,435 0,308 -3,39

Fonte: Ipea (2015). Obs: Base de dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010.

TABELA 5. Brasil e macrorregiões: evolução do IVS por dimensões (2011 e 2015)

IVS RENDA E 
TRABALhO

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

IVS CAPITAL 
hUMANO

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

IVS INFRAES-
TRUTURA 
URBANA

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

) IVS

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

Brasil 0,275 0,266 -3,3 0,288 0,263 -8,7 0,235 0,214 -8,9 0,266 0,248 -6,8

Norte 0,358 0,323 -9,8 0,379 0,348 -8,18 0,302 0,223 -26,2 0,346 0,298 -13,8

Nordeste 0,402 0,361 -10,2 0,378 0,361 -4,50 0,235 0,212 -9,8 0,338 0,311 -7,9

Sudeste 0,212 0,232 9,4 0,224 0,198 -11,61 0,294 0,273 -7,1 0,244 0,234 -4,1

Sul 0,202 0,186 -7,9 0,243 0,200 -17,70 0,137 0,186 -35,8 0,194 0,191 -1,5

Centro-Oeste 0,203 2,201 -1,0 0,260 9,243 -6,54 0,301 0,282 -6,3 0,255 0,242 -5,0

Fonte: Ipea (2017). Obs: Base de dados das PNADs 2011 a 2015.
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TABELA 6. Cobertura de esgotamento sanitário

Brasil e Grandes Regiões

PERCENTUAL (%) DA POPULAÇÃO RESIDENTE 
EM DOMICíLIOS PARTICULARES  

PERMANENTES URBANOS COM ESGOTAMENTO 
SANITáRIO POR REDE COLETORA OU PLUVIAL

RESIDENTES EM DOMICíLIOS  
PARTICULARES PERMANENTES URBANOS 

COM ESGOTAMENTO SANITáRIO, COMO 
PROPORÇÃO (%) DO TOTAL NACIONAL

2001 2005 2011 2015 2001 2005 2011 2015

Brasil 61,1 63,8 69,8 73,0 100 100 100 100

Grandes Regiões

Norte 12,6 10,6 25,3 27,9 20,6 16,6 36,2 38,2

Nordeste 35,0 39,3 50,5 54,3 57,3 61,6 72,3 74,4

Sudeste 85,6 88,1 91,1 92,8 140,1 138,1 130,5 127,1

Sul 58,0 63,7 67,7 72,9 94,9 99,8 97,0 99,9

Centro-Oeste 38,4 38,8 48,5 57,9 62,8 60,8 69,5 79,3

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais,  
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2001-2015.

TABELA 7. Percentual da população ocupada com tempo de percurso diário  
de ida da residência para o local de trabalho superior a uma hora 

Brasil, Grandes Regiões e Regiões Metropolitanas

2001 2005 2011 2015

Brasil 8,9 9,6 9,7 10,2

Grandes Regiões

Norte 6,2 7,8 7,4 7,6

Nordeste 7,4 7,6 7,5 7,4

Sudeste 11,4 12,8 13,0 13,7

Sul 4,8 4,4 5,0 5,7

Centro-Oeste 8,5 8,7 8,3 10,3

Média Regiões 7,7 8,3 8,2 8,9

Regiões Metropolitanas

Belém 7,1 10,6 10,2 10,4

Fortaleza 9,1 10,4 9,8 12,2

Recife 10,4 12,9 12,5 16,0

Salvador 7,8 10,4 16,1 14,8

Belo Horizonte 13,5 13,8 15,6 14,5

Rio de Janeiro 20,7 22,4 22,4 26,5

São Paulo 19,6 22,7 23,3 24,4

Curitiba 11,5 10,0 11,5 10,3

Porto Alegre 7,8 7,7 8,0 10,7

Distrito Federal 9,3 7,6 10,3 19,1

Média RMs 11,68 12,85 13,97 15,89

Nota: 1. Dados referentes à população que trabalha fora do domicílio e se desloca diretamente do domicílio ao local de trabalho.
Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2001-2015.
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TABELA 8. tempo médio, em minutos, de percursos diário  
de ida da residência para o local de trabalho superior a uma hora 

Brasil, Grandes Regiões e Regiões Metropolitanas

2001 2005 2011 2015

Brasil 28,7 29,4 30,1 30,3

Grandes Regiões

Norte 26,1 27,5 27,9 27,5

Nordeste 27,2 27,5 27,7 27,4

Sudeste 31,4 32,6 33,7 34,1

Sul 24,0 23,8 24,4 25,2

Centro-Oeste 28,3 28,3 28,9 30,0

Média Regiões 27,4 27,9 28,5 28,8

Regiões Metropolitanas

Belém 28,2 31,1 32,7 33,2

Fortaleza 29,9 30,8 31,6 33,6

Recife 32,1 33,5 36,9 38,5

Salvador 30,3 32,9 37,6 37,9

Belo Horizonte 35,2 35,0 37,0 36,3

Rio de Janeiro 41,8 42,7 44,5 48,0

São Paulo 39,7 42,7 44,5 48,0

Curitiba 32,4 30,8 32,5 33,0

Porto Alegre 28,6 29,0 30,1 32,0

Distrito Federal 32,5 31,1 34,4 40,6

Média RMs 33,1 33,9 36,2 37,7

Nota: 1. Dados referentes à população que trabalha fora do domicílio e se desloca diretamente do domicílio ao local de trabalh 

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2001-2015.

TABELA 9.  total de municípios com Conselho Municipal de Política urbana, Desenvolvimento urbano, da 
Cidade ou similar, segundo classes de tamanho da população e Grandes Regiões Brasil e Grandes Regiões

TOTAL DE 
MUNICíPIOS

MUNICíPIOS  
COM CONSELhO 

MUNICIPAL

MUNICíPIOS COM  
CONSELhO MUNICIPAL 

QUE SE REUNIU NOS  
úLTIMOS 12 MESES

% MUNICíPIOS  
COM CONSELhO  

MUNICIPAL

total 5.565 1.231 888 22,1

Classes de tamanho  
da população dos municípios

Até 5.000 hab. 1.298 134 95 10,3

De 5.001 a 20.000 hab. 2.598 355 245 13,7

De 20.001 a 100.000 hab. 1.381 522 370 37,8

De 100.001 a 500.000 hab. 250 187 149 74,8

Mais de 500.000 hab 38 33 29 86,8

Grandes Regiões

Norte 449 94 59 20,9

Nordeste 1.794 209 138 11,6

Sudeste 1.668 362 255 21,7

Sul 1.188 479 379 40,3

Centro-Oeste 466 87 57 18,7

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais,  
Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2012.
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TABELA 10.  Proporção (%) do PIB per capita Região versus PIB per capita Brasil
Regiões

REGIÕES 2000 2010 2014

Norte 60,4 64,0 62,7

Nordeste 46,6 48,3 50,3

Sudeste 135,6 133,2 130,9

Sul 118,8 111,2 114,7

C. Oeste 101,3 124,0 125,1

Brasil 100 100 100

Fonte: Dados brutos: Contas Regionais, IBGE.  Elaboração dos autores.

TABELA 11. taxa de Crescimento Anual (%) do PIB total 
Regiões

REGIÕES
TAxA DE CRESCIMENTO (%) ANUAL  

DO PIB REGIONAL

2000/2010 2011/2015*

Norte 5,2 -0,4

Nordeste 4,0 1,1

Sudeste 3,4 -0,2

Sul 2,7 0,8

C. Oeste 6,5 0,7

Fonte: Dados brutos: Contas Regionais, IBGE.  Elaboração dos autores.
Nota: * Estimativas de PIBs regionais para o ano de 2015 considerando a participação de cada região no Pib nacional em 2014. 
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TABELA 12. Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: recursos de política pública  
com impactos regionais – fundos constitucionais de desenvolvimento, desembolsos do BNDES,  

programa Bolsa Família e BPCs (2000-2006, 2007-2012, 2013-2015)
(Valores acumulados em R$ bilhões de 2015)

REGIÃO / 
PERíODOS

CRÉDITO AO INVESTIMENTO PROGRAMAS 
SOCIAIS TOTAIS

FUNDOS
CONSTITUCIONAIS 

(A)

DESEMBOLSOS
(B) (A + B) ( C) (A+B+C)

Nordeste FNE BNDES FNE + BNDES PBF + BPC Subtotal NE

2000-2006 34,2 61,2 95,4 39,11 134,5

(25,4%) (45,5%) (70,9%) (29,1%) (100%)

2007-2012 81,9 139,4 221,3 127,7 349,0

(23,4%) (39,9%) (63,4%) (36,6%) (100%)

2013-2015 40,4 78,0 118,4 42,4 160,8

(25,2%) (48,5%) (73,6%) (26,3%) (100%)

Norte FNO BNDES FNO + BNDES PBF + BPC Subtotal NO

2000-2006 17,1 23,7 58,0 12,51 70,5

(25,2%) (33,6%) (82,2%) (17,8%) (100%)

2007-2012 21,2 84,0 105,2 35,2 140,4

(15,0%) (59,8%) (74,9%) (25,1%) (100%)

2013-2015 15,1 42,6 57,7 34,8 92,5

(16,4%) (46,0%) (62,4%) (37,6%) (100%)

Centro-Oeste FCO BNDES FCO + BNDES PBF + BPC Subtotal CO

2000-2006 21,3 51,9 73,2 19,01 92,2

(23,1%) (56,2%) (79,4%) (20,6%) (100%)

2007-2012 35,9 105,4 141,3 56,3 197,6

(18,1%) (53,3%) (71,5%) (28,5%) (100%)

2013-2015 18,3 60,0 78,3 11,7 90,0

(20,3%) (66,7%) (87,0%) (13,0%) (100%)

Fonte: Fundos constitucionais: Ministério da Integração Nacional; desembolsos do BNDES: relatórios anuais do BNDES  
(vários números); programa Bolsa Família: Ministério do Desenvolvimento Social;  

e Benefícios de Prestação Continuada: Ministério da Previdência. 
Nota: 1 Para o PBF são utilizados dados do período 2004-2006.



84POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
informe voluntário do brasil de acompanhamento da implementação do consenso de montevidéu

POLíTICA/LEGISLAÇÃO NúMERO DA NORMA CONTEúDO

Programa Bolsa Família
lei nº 10.836/2004

Decreto nº 5.209/2004

Política de transferência de renda condicionada 
ao cumprimento de condicionalidades do Governo 

Federal

Programa Brasil  
sem Miséria

Decreto nº 7.492/2011

Política com a finalidade de superar a situação de 
extrema pobreza da população em todo o território 
nacional, por meio da integração e articulação de 

políticas, programas e ações.

Benefício de Prestação 
Continuada

Constituição Federal

Art. 203, V da CF/88 traz a garantia de um salário 
mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Política de Valorização  
do Salário Mínimo

lei nº 13.152/2015

Dispõe sobre a política de valorização do salário-
-mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime Geral 

de Previdência Social (RGPS) para o período de 
2016 a 2019.

Estatuto da Criança  
e do Adolescente

lei nº 8.069/1990
Institui o Estatuto da Criança e Adolescente  
e dispõe sobre a proteção integral à criança  

e ao adolescente.

Lei da Primeira Infância lei nº 13.257/2016

Estabelece princípios e diretrizes para a formulação 
e a implementação de políticas públicas para a 

primeira infância em atenção à especificidade e à 
relevância dos primeiros anos de vida no desenvol-
vimento infantil e no desenvolvimento do ser huma-
no, em consonância com os princípios e diretrizes 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Programa Criança Feliz Decreto nº 8.869/2016

Institui o Programa Criança Feliz, de caráter inter-
setorial, com a finalidade de promover o desenvol-
vimento integral das crianças na primeira infância, 
considerando sua família e seu contexto de vida

Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda)

lei Nº 8.242/1991
Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança  

e do Adolescente (Conanda) e dá outras  
providências.

Lei Nacional de Adoção lei nº 12.010/2009

Dispõe sobre o aperfeiçoamento da sistemática 
prevista para garantia do direito à convivência  

familiar a todas as crianças e adolescentes,  
na forma prevista pelo ECA.

Proteção para Criança ou 
Adolescente Testemunha 

ou Vítima de Violência
lei Nº 13.431/2017

Estabelece o sistema de garantia de direitos  
da criança e do adolescente vítima ou  

testemunha de violência.

Lei na Alienação Parental lei nº 12.318/2010

Visa coibir a interferência na formação psicológica 
das crianças ou adolescentes para que repudie 

genitor ou que cause prejuízos ao estabelecimento 
ou manutenção de vínculos com este.

aNExo 2 

políTicaS E lEgiSlaÇÃo

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7492.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13152.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8242.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12010.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm
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Sistema Nacional  
de Atendimento  
Socioeducativo

lei nº 12.594/2012

Institui o Sistema Nacional de Atendimento  
Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução 

das medidas socioeducativas destinadas a  
adolescente que pratique ato infracional

Lei Menino Bernardo lei nº 13.010/2014

Estabelece o direito da criança e do adolescente 
de serem educados e cuidados sem o uso  
de castigos físicos ou de tratamento cruel  

ou degradante

Programa de Proteção a 
Crianças e Adolescentes 

Ameaçados de Morte 
(PPCAAM)

Decreto nº 6.231/2007
Institui o PPCAAM que tem por finalidade proteger, 

em conformidade crianças e adolescentes  
expostos a grave ameaça no território nacional.

Cadastro Nacional  
de Crianças e Adolescentes 

Desaparecidos
lei nº 12.127/2009

Cria o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescen-
tes Desaparecidos, o qual contém as características 
físicas e dados pessoais de crianças e adolescen-

tes cujo desaparecimento tenha sido registrado em 
órgão de segurança pública federal ou estadual.

Estatuto da Juventude lei nº 12.852/2013

Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre  
os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes  
das políticas públicas de juventude e o Sistema 

Nacional de Juventude - SINAJuVE.

Programa Nacional  
de Inclusão de Jovens 

(Projovem)
lei nº 11.692/2008

O Programa tem como objetivo promover sua rein-
tegração ao processo educacional, sua qualificação 

profissional e seu desenvolvimento humano.

Lei de Diretrizes e Bases  
da Educação Nacional

lei nº 9.394/1996

lei que disciplina a educação escolar. Entende que 
a educação abrange processos formativos que 
se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações 
da sociedade civil e nas manifestações culturais.

Ampliação da Escolaridade 
Obrigatória

Emenda Constitucional nº 59/2009
Amplia a escolaridade obrigatória para o grupo 

etário de 04 a 17 anos

Plano Nacional  
de Educação

lei nº 13.005/2014
Aprova o Plano Nacional de Educação –  

PNE com vigência de 10 anos.

Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil

Acesso: http://www.oit.org.br/
sites/default/files/topic/ipec/pub/
plan-prevencao-trabalhoinfantil-

-web_758.pdf

http://mds.gov.br/assuntos/assis-
tencia-social/servicos-e-programas/

peti/peti

lei nº 12.435/ 2011

Conjunto de ações que têm o objetivo de retirar 
crianças e adolescentes menores de 16 anos do 

trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz 
a partir de 14 anos. O programa, além de assegurar 
transferência direta de renda às famílias, oferece a 
inclusão das crianças e dos jovens em serviços de 

orientação e acompanhamento. A frequência  
à escola também é exigida.

Aprendizagem Decreto nº 5.598/2005

Programa Juventude Viva
Acesso: http://juventude.gov.br/
juventude/noticias/novo-plano-
-juventude-viva#.WedNh1tSyuk

Desenvolve ações voltadas a jovens de 15 a 29 
anos, prioritariamente negros, em situação de 

vulnerabilidade social ou de exposição a situações 
de violência, residentes nos municípios com maior 

ocorrência de homicídios nessa faixa etária.

Política Nacional do Idoso lei nº 8.842/1994
Dispõe sobre a política nacional do idoso,  

cria o Conselho Nacional do Idoso e  
dá outras providências.

Estatuto do Idoso lei nº 10.741/2003
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e regula  

os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos.

Política Nacional de Saúde 
da Pessoa Idosa

Portaria nº 2.528/2006 
do Ministério da Saúde

Estabelece a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, com determinação de que os órgãos e 

entidades do Ministério da Saúde relacionados ao 
tema promovam a elaboração ou a readequação de 
seus programas, projetos e atividades para inclusão 

das demandas de saúde da pessoa idosa.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6231.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12127.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11692.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/plan-prevencao-trabalhoinfantil-web_758.pdf
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/plan-prevencao-trabalhoinfantil-web_758.pdf
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/plan-prevencao-trabalhoinfantil-web_758.pdf
http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/ipec/pub/plan-prevencao-trabalhoinfantil-web_758.pdf
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/peti/peti
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/peti/peti
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/peti/peti
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12435.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5598.htm
http://juventude.gov.br/juventude/noticias/novo-plano-juventude-viva%23.WedNh1tSyUk
http://juventude.gov.br/juventude/noticias/novo-plano-juventude-viva%23.WedNh1tSyUk
http://juventude.gov.br/juventude/noticias/novo-plano-juventude-viva%23.WedNh1tSyUk
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm
https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/pnspi.pdf
https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/pnspi.pdf
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Fundo Nacional do Idoso lei nº 12.213/2010

Institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza  
deduzir do imposto de renda pelas pessoas físicas 

e jurídicas as doações efetuadas aos Fundos  
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso.

Compromisso Nacional 
para o Envelhecimento 

Ativo
Decreto nº 8.114/2013

Estabelece o Compromisso Nacional para o  
Envelhecimento Ativo e institui Comissão  

Interministerial para monitorar e avaliar ações  
em seu âmbito e promover a articulação de órgãos 

e entidades públicos envolvidos em sua  
implementação.

Planejamento Familiar lei nº 9.263/96

Entende o planejamento familiar como direito de 
todo cidadão, entendido como o conjunto de ações 
de regulação da fecundidade que garanta direitos 

iguais de constituição, limitação ou aumento da 
prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.

Política Nacional  
de Atenção Integral  

em Reprodução Humana 
Assistida

Portaria nº. 426/GM de 2005
Institui, no âmbito do SuS, a Política Nacional de 

Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida

Política Nacional  
de Atenção Integral  
à Saúde do Homem

Portaria nº. 1.944/2009
Institui no âmbito do Sistema Único de Saúde (SuS), 

a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde  
do Homem

Sistema Nacional de  
Produção de Embriões 

(SisEmbrio)

Resolução de Diretoria Colegiada/
Anvisa nº. 29/2008 e

RDC/Anvisa nº. 23, de 27 de maio 
de 2011

Dispõe sobre o regulamento técnico para o  
funcionamento dos Bancos de Células e tecidos 

Germinativos e dá outras providências.

Gestação de Alto Risco

Acesso: http://bvsms.saude.gov.
br/bvs/publicacoes/manual_tecni-

co_gestacao_alto_risco.pdf
Manual técnico Gestação de Alto Risco

Acolhimento e  
classificação de risco  

em obstetrícia

Acesso: http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/manual_acolhi-

mento_classificacao_risco_obste-
tricia.pdf

Manual de acolhimento e classificação de  
risco em obstetrícia

Acompanhamento  
durante o parto

lei nº. 11.108/2005
Garante às parturientes o direito à presença  

de acompanhante durante o trabalho de parto, 
parto e pós-parto imediato.

Rede Cegonha
Portaria nº. 1.459, de 24 de junho 

de 2011
Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SuS), a Rede Cegonha

Portaria nº. 1.020, de 29 de maio 
de 2013

Institui as diretrizes para a organização da Atenção 
à Saúde na Gestação de Alto Risco e define os  
critérios para a implantação e habilitação dos  
serviços de referência à Atenção à Saúde na  
Gestação de Alto Risco, incluída a Casa de  

Gestante, Bebê e Puérpera (CGBP)

Atenção humanizada  
ao abortamento

Acesso: http://bvsms.saude.gov.
br/bvs/publicacoes/atencao_hu-
manizada_abortamento_norma_

tecnica_2ed.pdf;

Atenção humanizada ao abortamento -  
Norma técnica

Despenalização da  
Interrupção da Gravidez

Decreto-lei no 2.848/1940
Artigo 128, I e II permite o aborto nos casos de  

risco de vida da mulher e decorrente de estupro.

Despenalização da  
Interrupção da Gravidez –  

Feto anencefálico

Acesso: http://www.stf.jus.br/arqui-
vo/cms/processoAudienciaPubli-

caAdpf54/anexo/adpf54audiencia.
pdf;

Após decisão do Supremo tribunal Federal,  
é autorizado no país a prática de aborto no caso  

de nascituro acometido de anencefalia.

Atendimento a vítimas  
de violência sexual

lei nº 12.845/2013
Decreto nº. 7.958/2013

Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral 
de pessoas em situação de violência sexual e  

estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas 
de violência sexual pelos profissionais de  

segurança pública e da rede de atendimento  
do Sistema Único de Saúde.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12213.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8114.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9263.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/portaria_426_ac.htm
http://www.saude.mt.gov.br/upload/legislacao/1944-%5B2949-120110-SES-MT%5D.pdf
http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/index.php/download/category/205-banco-de-celulas-e-tecidos-germinativos?download=961:resolucao-federal-n-29-2008-aprova-o-regulamento-tecnico-para-o-cadastramento-nacional-dos-bancos-de-celulas-e-tecidos-germinativos
http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/index.php/download/category/205-banco-de-celulas-e-tecidos-germinativos?download=961:resolucao-federal-n-29-2008-aprova-o-regulamento-tecnico-para-o-cadastramento-nacional-dos-bancos-de-celulas-e-tecidos-germinativos
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2954258/RDC_23_2011_COMP.pdf/ba335341-5993-4843-83dc-f23681690514
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2954258/RDC_23_2011_COMP.pdf/ba335341-5993-4843-83dc-f23681690514
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_gestacao_alto_risco.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_gestacao_alto_risco.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_gestacao_alto_risco.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_acolhimento_classificacao_risco_obstetricia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_acolhimento_classificacao_risco_obstetricia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_acolhimento_classificacao_risco_obstetricia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_acolhimento_classificacao_risco_obstetricia.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11108.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1020_29_05_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1020_29_05_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/adpf54audiencia.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/adpf54audiencia.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/adpf54audiencia.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAdpf54/anexo/adpf54audiencia.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7958.htm
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Estratégia Pai Presente e 
do Pré-natal do Parceiro

Acesso: http://portalarquivos.saude.
gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/

guia_PreNatal.pdf

Objetiva incentivar o envolvimento ativo dos 
homens adolescentes, jovens e adultos em todo o 
processo de direitos sexuais e reprodutivos e no 

acompanhamento da gestação, parto, puerpério e 
cuidados posteriores com o crescimento e desen-
volvimento das crianças, e para inserir os homens 

na lógica dos serviços de saúde

Protocolo Clínico e  
Diretrizes Terapêuticas 

para Prevenção da  
Transmissão Vertical de 
HIV, Sífilis e Hepatites 

Virais

Acesso: file:///C:/
users/10638757657/Downloads/
pcdt_transmissao_vertical_mio-

lo_pdf_67895.pdf

Objetiva orientar os profissionais de saúde na  
atenção ao pré-natal e parto. Visa orientar o uso  

de antirretrovirais e demais agentes  
anti-infecciosos para prevenção e tratamento da 

sífilis, das hepatites virais (B e C) e da infecção pelo 
HIV, especificamente, para a população gestante.

Caderno de Boas Práticas 
para Prevenção de Sífilis 

Congênita

Acesso: http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/penicilina_para_
prevencao_sifilis_congenita%20_

brasil.pdf

traz orientação para o combate da sífilis congênita.

Protocolo Clínico e  
Diretrizes Terapêuticas – 
Infecções Sexualmente 

Transmissíveis

Acesso: file:///C:/
users/10638757657/Downloads/

miolo_pcdt_ist_22_06_2016_web_
pdf_28406.pdf

Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas (PCDt) 
para Atenção Integral às Pessoas com Infecções 

Sexualmente transmissíveis (ISt). Documento  
que orienta o papel dos gestores no manejo  
programático e operacional desses agravos,  

bem como as ações dos profissionais de saúde  
na triagem, diagnóstico, tratamento e ações  

de prevenção às populações-chave e/ou pessoas 
com ISt e suas parcerias sexuais.

Política Nacional de Aten-
ção Integral à Saúde das 

Mulheres

Acesso: http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/politica_nac_aten-

cao_mulher.pdf

Compromisso com a implementação de ações de 
saúde que contribuam para a garantia dos direitos 
humanos das mulheres e reduzam a morbimortali-

dade por causas preveníveis e evitáveis.

Cadernos de Atenção  
Básica, nº. 26 - Saúde  

sexual e saúde reprodutiva

Acesso: http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/saude_sexual_

saude_reprodutiva.pdf

Aborda a saúde sexual como essencial para a qua-
lidade de vida e de saúde das pessoas e o papel 
fundamental que as equipes de Atenção Básica/

Saúde da Família têm na promoção da saúde  
sexual e da saúde reprodutiva.

Cuidando de Adolescentes: 
Orientações Básicas para 
a Saúde. Sexual e a Saúde 

Reprodutiva

Acesso: http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/cuidando_adoles-
centes_saude_sexual_reprodutiva.

pdf

Visa garantir, para os e as adolescentes, os  
Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, já  

reconhecidos como Direitos Humanos em leis  
nacionais e documentos internacionais, indica  
a importância da aceitação da individualidade  
e da autonomia desse segmento populacional, 

estimulando-os(as) a assumir a responsabilidade 
com sua própria saúde.

Protocolos da Atenção  
Básica: Saúde  
das Mulheres

Acesso: http://189.28.128.100/dab/
docs/portaldab/publicacoes/proto-

colo_saude_mulher.pdf

O documento tem enfoque clínico e de gestão do 
cuidado, e servem como subsídio para a qualificada 
tomada de decisão por parte dos profissionais de 
saúde. Contempla desde temas como pré-natal, 

puerpério e aleitamento materno, até planejamento 
reprodutivo, climatério e atenção às mulheres em 

situação de violência doméstica e sexual.

Processo Transexualizador 
no Sistema Único de Saúde

Acesso: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/

prt2803_19_11_2013.html

trata de medidas necessárias para possibilitar a 
realização no Sistema Único de Saúde (SuS) de 
todos os procedimentos médicos para garantir a 
cirurgia de transgenitalização e a readequação 

sexual no Processo transexualizador.

Uso do Nome Social Portaria MPOG nº. 233/2010

Assegura aos servidores públicos, no âmbito da 
Administração Pública Federal direta, autárquica 
e fundacional, o uso do nome social adotado por 

travestis e transexuais.

Política Nacional de Saúde 
Integral LGBT

Acesso: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/

prt2836_01_12_2011.html

Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SuS), a Política Nacional de Saúde Integral de  

lésbicas, Gays, Bissexuais, travestis e transexuais

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guia_PreNatal.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guia_PreNatal.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/agosto/11/guia_PreNatal.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\pcdt_transmissao_vertical_miolo_pdf_67895.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\pcdt_transmissao_vertical_miolo_pdf_67895.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\pcdt_transmissao_vertical_miolo_pdf_67895.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\pcdt_transmissao_vertical_miolo_pdf_67895.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/penicilina_para_prevencao_sifilis_congenita%20_brasil.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/penicilina_para_prevencao_sifilis_congenita%20_brasil.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/penicilina_para_prevencao_sifilis_congenita%20_brasil.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/penicilina_para_prevencao_sifilis_congenita%20_brasil.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\miolo_pcdt_ist_22_06_2016_web_pdf_28406.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\miolo_pcdt_ist_22_06_2016_web_pdf_28406.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\miolo_pcdt_ist_22_06_2016_web_pdf_28406.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\miolo_pcdt_ist_22_06_2016_web_pdf_28406.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidando_adolescentes_saude_sexual_reprodutiva.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidando_adolescentes_saude_sexual_reprodutiva.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidando_adolescentes_saude_sexual_reprodutiva.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidando_adolescentes_saude_sexual_reprodutiva.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/protocolo_saude_mulher.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\PORTARIA%20233%20-%202010.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2836_01_12_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2836_01_12_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2836_01_12_2011.html
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Participação Política  
Feminina

lei 12.034/2009
Promove alterações no Código Eleitoral com vistas 

a ampliar a participação política de mulheres.

Programa
Mulher e Ciência

Acesso: http://www.spm.gov.
br/arquivos-diversos/acesso-a-

-informacao/perguntas-frequentes/
articulacao/o-que-e-o-programa-

-mulher-e-ciencia-como-posso-par-
ticipar

O programa tem como objetivo estimular  
a participação das mulheres no mundo científico  

e nas carreiras acadêmicas

Programa Nacional 
 Mulheres Mil

Acesso: http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=comdocman&v
iew=download&alias=8589-porta-

ria1015-220711-pmm-pdf&category_
slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192

http://portal.mec.gov.br/programa-
-mulheres-mil

Programa visa à formação profissional e  
tecnológica articulada com elevação de  
escolaridade de mulheres em situação  

de vulnerabilidade social.

Lei Maria da Penha lei nº 11.340/2006
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher.

Programa Mulher Viver 
Sem Violência

Decreto nº 8.086/2013

O Programa Mulher: Viver sem Violência, objetiva 
integrar e ampliar os serviços públicos existentes 
voltados às mulheres em situação de violência, 

mediante a articulação dos atendimentos  
especializados no âmbito da saúde, da justiça,  

da rede socioassistencial e da promoção  
da autonomia financeira.

Lei do Feminicídio lei nº 13.104/2015

Altera o art. 121 do Decreto-lei no 2.848,  
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,  

para prever o feminicídio como circunstância  
qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da 
lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir  

o feminicídio no rol dos crimes hediondo

Política Nacional  
e Atenção às Mulheres  

em situação de Privação  
de Liberdade e Egressas  

do Sistema Prisional

Portaria Interministerial nº 210/2014
Visa reformular as práticas do sistema prisional 

brasileiro, contribuindo para a garantia dos direitos 
das mulheres, nacionais e estrangeiras.

Sistema Nacional  
de Prevenção e  

Combate à Tortura
lei no 12.847/2013

Objetiva fortalecer a prevenção e o combate  
à tortura, por meio de articulação e atuação  

cooperativa de seus integrantes, dentre outras 
formas, permitindo as trocas de informações  

e o intercâmbio de boas práticas.

Lei de Migração lei nº 13.445/2017

Dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante 
e do visitante, regula a sua entrada e estada  
no País e estabelece princípios e diretrizes  
para as políticas públicas para o emigrante.

Combate ao  
Tráfico de Pessoas

lei nº 13.344/2016
Dispõe sobre prevenção e repressão ao  
tráfico interno e internacional de pessoas  
e sobre medidas de atenção às vítimas.

II Plano Nacional  
de Enfrentamento  

ao Tráfico de Pessoas

Acesso:  https://www.unodc.
org/documents/lpo-brazil/noti-

cias/2013/04/2013-04-08_Folder_
IIPNEtP_Final.pdf

Ação do Estado brasileiro para prevenir e  
reprimir o crime do tráfico de pessoas e garantir  
a necessária assistência e proteção às vítimas,  

bem como a promoção de seus direitos.

Atenção e proteção  
para criança e  

adolescente estrangeiros

Resolução Conjunta CONANDA, 
CONARE, CNIg e DPu

Estabelece novos procedimentos de identificação, 
atenção e proteção para criança e adolescente 
estrangeiros que estejam desacompanhados  

no ingresso em território brasileiro.

Criminalização de atos 
discriminatórios

lei nº 7.716/1989
trata sobre punição de crimes resultantes  

de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional.

Criminalização de atos 
discriminatórios

Código Penal

Artigo 140 §3º do Código Penal traz o crime de injú-
ria decorrente da utilização de elementos referen-
tes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição 

de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12034.htm
http://www.spm.gov.br/arquivos-diversos/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/articulacao/o-que-e-o-programa-mulher-e-ciencia-como-posso-participar
http://www.spm.gov.br/arquivos-diversos/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/articulacao/o-que-e-o-programa-mulher-e-ciencia-como-posso-participar
http://www.spm.gov.br/arquivos-diversos/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/articulacao/o-que-e-o-programa-mulher-e-ciencia-como-posso-participar
http://www.spm.gov.br/arquivos-diversos/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/articulacao/o-que-e-o-programa-mulher-e-ciencia-como-posso-participar
http://www.spm.gov.br/arquivos-diversos/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/articulacao/o-que-e-o-programa-mulher-e-ciencia-como-posso-participar
http://www.spm.gov.br/arquivos-diversos/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/articulacao/o-que-e-o-programa-mulher-e-ciencia-como-posso-participar
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8589-portaria1015-220711-pmm-pdf&category_slug=agosto-2011-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/programa-mulheres-mil
http://portal.mec.gov.br/programa-mulheres-mil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8086.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mulheres-1/anexos-projeto-mulheres/portaria-interministerial-210-2014.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12847.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13344.htm
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2013/04/2013-04-08_Folder_IIPNETP_Final.pdf
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2013/04/2013-04-08_Folder_IIPNETP_Final.pdf
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2013/04/2013-04-08_Folder_IIPNETP_Final.pdf
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2013/04/2013-04-08_Folder_IIPNETP_Final.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\CNIG%20CONARE%20DPU%20CONANDA_assinada.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\CNIG%20CONARE%20DPU%20CONANDA_assinada.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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Convênio Multilateral  
Iberoamericano de  
Seguridade Social

Decreto nº 8.358/2014
trata do acesso de estrangeiros ao sistema  

previdenciário e assistencial.

PRONATEC - Língua  
Portuguesa e Cultura Brasi-

leira para Estrangeiros

Acesso:  http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=comocman&vi
ew=download&alias=41261-guia-

-pronatec-de-cursos-fic-2016-
-pdf&category_slug=maio-2016-

pdf&Itemid=3019

O Programa oferece cursos a imigrantes  
e refugiados que não têm o pleno domínio  
do português estudem o idioma do país.

Projeto Refugiado  
Empreendedor

Acesso: http://www.justica.gov.br/
noticias/conare-e-sebrae-irao-ofe-
cer-curso-de-empreendedorismo-

-para-refugiados

Oferece cursos gratuitos de empreendedorismo  
a refugiados, visando a integração de refugiados 

no Brasil

Fundos Constitucionais  
de Financiamento

lei nº 7.827/1989

Institui o Fundo Constitucional de Financiamento  
do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de  

Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo  
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 

- FCO

Programa Minha Casa 
Minha Vida

lei nº 11.977/2009

tem como finalidade criar mecanismos de  
incentivo à produção e aquisição de novas  
unidades habitacionais ou requalificação  

de imóveis urbanos e produção ou reforma  
de habitações rurais, para famílias com renda men-

sal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos  
e cinquenta reais).

Tarifa Social de  
Energia Elétrica

lei nº 12.212/2010

Beneficia famílias com renda mensal per capita 
menor ou igual a meio salário mínimo nacional ou 

quem receba o Benefício de Prestação Continuada 
da Assistência Social – BPC

Política Nacional de  
Desenvolvimento Regional 

(PNDR)
Decreto nº 6.047/2007

Institui a PNDR com o objetivo a redução das 
desigualdades de nível de vida entre as regiões 
brasileiras e a promoção da equidade no acesso  

a oportunidades de desenvolvimento.

Política Nacional de  
Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Solidário – 
PNDRSS

Acesso:  http://www.mda.gov.br/
pndrss/

Decreto nº 8.736/2016

O PNDRSS traz objetivos, metas e iniciativas de 
curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento 

do rural brasileiro. E representa um instrumento 
estratégico para a participação do rural no  

desenvolvimento nacional.

Plano Nacional da  
Juventude e Sucessão 

Rural

Acesso:  http://www.mda.gov.br/
sitemda/sites/sitemda/files/user_ar-

quivos_3/ps02.pdf

O Plano tem com objetivo de integrar e articular 
políticas, programas e ações para a promoção  

da sucessão rural e a garantia dos direitos  
da juventude do campo.

Assistência Técnica  
e Extensão Rural

lei nº 12.188/2010

Decreto nº 7.215/2010

Institui e regulamenta a Política Nacional de  
Assistência técnica e Extensão Rural para a 

Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNAtER 
e o Programa Nacional de Assistência técnica e 

Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma 
Agrária – PRONAtER.

Programa Territórios  
da Cidadania

Decreto de 25/2008

Institui o Programa territórios da Cidadania,  
a ser implementado de forma integrada pelos  

diversos órgãos do Governo Federal responsáveis 
pela execução de ações voltadas à melhoria  

das condições de vida, de acesso a bens e serviços 
públicos e a oportunidades de inclusão social  

e econômica às populações que vivem no  
interior do País.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8358.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=41261-guia-pronatec-de-cursos-fic-2016-pdf&category_slug=maio-2016-pdf&Itemid=30192
http://www.justica.gov.br/noticias/conare-e-sebrae-irao-ofecer-curso-de-empreendedorismo-para-refugiados
http://www.justica.gov.br/noticias/conare-e-sebrae-irao-ofecer-curso-de-empreendedorismo-para-refugiados
http://www.justica.gov.br/noticias/conare-e-sebrae-irao-ofecer-curso-de-empreendedorismo-para-refugiados
http://www.justica.gov.br/noticias/conare-e-sebrae-irao-ofecer-curso-de-empreendedorismo-para-refugiados
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7827.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/L11977compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12212.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6047.htm
http://www.mda.gov.br/pndrss/
http://www.mda.gov.br/pndrss/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8736.htm
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_3/ps02.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_3/ps02.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_3/ps02.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12188.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7215.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/dnn/dnn11503.htm
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Estatuto da Metrópole lei 13.089/2015

O Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes 
gerais para o planejamento, a gestão e a execução 

das funções públicas de interesse comum em  
regiões metropolitanas e em aglomerações  
urbanas instituídas pelos Estados, normas  

gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano 
integrado e outros instrumentos de governança 
interfederativa, e critérios para o apoio da união  

a ações que envolvam governança interfederativa 
no campo do desenvolvimento urbano.

Política Nacional  
de Resíduos Sólidos

lei nº 12.305/2010

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,  
dispondo sobre seus princípios, objetivos e  

instrumentos, bem como sobre as diretrizes rela-
tivas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, incluídos os perigosos,  
às responsabilidades dos geradores e do poder 

público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

Plano Nacional de Gestão 
de Riscos e Resposta a 

Desastres Nacionais

Acesso:  file:///C:/
users/10638757657/Down-

loads/120808_Plano_Nac_Risco_2.
pdf

Atua nos eixos de prevenção, monitoramento  
e alerta, mapeamento das áreas de risco e  

ações de resposta e reconstrução

Convenção Internacional 
sobre Povos Indígenas  

e Tribais
Decreto nº 5.051/2004

Promulga a Convenção no 169 da Organização 
Internacional do trabalho - OIt sobre Povos  

Indígenas e tribais.

Política Nacional  
de Gestão Ambiental  

e Territorial de  
Terras Indígenas

Decreto 7.747/2012

Objetiva garantir e promover a proteção,  
a recuperação, a conservação e o uso  

sustentável dos recursos naturais das terras e 
territórios indígenas, assegurando a integridade do 

patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de 
vida e as condições plenas de reprodução física e 
cultural das atuais e futuras gerações dos povos 

indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural.

Registro civil de indígenas
Resolução Conjunta nº 03  

de 19 de abril de 2012
Visa garantir o respeito às denominações próprias 

dos povos indígenas de acordo com sua cultura

Política Nacional  
de Atenção à Saúde  
dos Povos Indígenas

Acesso:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publi-
cacoes/politica_saude_indigena.pdf

Estabelece ações para a atenção integral à saúde 
indígena e a educação em saúde, observando as 

práticas de saúde tradicionais indígenas.

Programa Universidade 
para Todos (PROUNI)

lei no 11.096/2005

Destinado à concessão de bolsas de estudo  
integrais e bolsas de estudo parciais para  

estudantes de cursos de graduação e sequenciais  
de formação específica, em instituições privadas de 

ensino superior. Parcela da oferta se destina  
a estudantes pretos, pardos e indígenas

Estatuto da  
Igualdade Racial

leiº 12.288/2010

O Estatuto da Igualdade Racial destina-se a garantir 
à população negra a efetivação da igualdade de 

oportunidades, a defesa dos direitos étnicos  
individuais, coletivos e difusos e o combate à  

discriminação e às demais formas de  
intolerância étnica.

Sistema Nacional  
de Promoção da  

Igualdade Racial (Sinapir)
Decreto nº 8.136/2013

O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial – Sinapir constitui forma de organização e de 
articulação voltadas à implementação do conjunto 

de políticas e serviços destinados a superar as 
desigualdades raciais existentes no País.

Lei de Cotas –  
Universidades Federais

lei nº 12.711/2012

Promove da reserva de vagas nas universidades e 
institutos federais de ensino a grupos minoritários, 
como estudantes de escolas públicas, estudantes 

de baixa renda, indígenas, pretos e pardos.

Lei de Cotas –  
Serviço Público Federal

lei nº 12.990/2014

Estabelece reserva de vagas para negros nos  
concursos públicos para provimento de cargos  

efetivos e empregos públicos no âmbito  
da administração pública federal, das autarquias, 
das fundações públicas, das empresas públicas 

e das sociedades de economia mista controladas 
pela união

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\120808_Plano_Nac_Risco_2.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\120808_Plano_Nac_Risco_2.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\120808_Plano_Nac_Risco_2.pdf
file:///C:\Users\10638757657\Downloads\120808_Plano_Nac_Risco_2.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm
http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-conjunta-n3-19-04-2012-presidncia.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-conjunta-n3-19-04-2012-presidncia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11096.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8136.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12990.htm
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Contrato Doméstico  
de Trabalho

lei Complementar nº 150/2015 Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico

Acesso à terra  
por quilombolas

Decreto nº 4.887/2003

trata de procedimento para identificação,  
reconhecimento, delimitação, demarcação  

e titulação das terras ocupadas por remanescentes 
das comunidades dos quilombos

Programa Nacional  
de Educação do Campo 

(Pronacampo)/ 
Escola da Terra

Acesso:  http://pronacampo.mec.
gov.br/14-acoes-do-pronacampo/12-

-escola-da-terra

Busca promover a formação continuada de  
professores para que atendam às necessidades  

específicas de funcionamento das escolas do 
campo e daquelas localizadas em comunidades 

quilombolas; e oferecer recursos didáticos e  
pedagógicos que atendam às especificidades  

formativas das populações do campo  
e quilombolas.

Programa Bolsa  
Permanência

Acesso:  http://permanencia.mec.
gov.br/

Realiza concessão de auxílio financeiro a  
estudantes matriculados em instituições federais 

de ensino superior em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica e para estudantes indígenas  

e quilombolas.

Programa de Aquisição  
de Alimentos (PAA)

lei nº 10.696/2003
Ação para colaborar com o enfrentamento da  

fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, 
fortalecer a agricultura familiar.

Programa Nacional  
de Alimentação Escolar 

(PNAE)
lei nº 11.947/2009

Objetiva oferecer alimentação escolar e ações  
de educação alimentar e nutricional a estudantes 
de todas as etapas da educação básica pública.

Programa Brasil  
Quilombola

Acesso:  http://www.seppir.gov.br/
portal-antigo/arquivos-pdf/guia-pbq

Instituído com o objetivo de consolidar os marcos 
da política de Estado para as áreas quilombolas. 
Está estruturado em 4 eixos:  acesso à terra, in-

fraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva 
e desenvolvimento local e direitos e cidadania

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
http://pronacampo.mec.gov.br/14-acoes-do-pronacampo/12-escola-da-terra
http://pronacampo.mec.gov.br/14-acoes-do-pronacampo/12-escola-da-terra
http://pronacampo.mec.gov.br/14-acoes-do-pronacampo/12-escola-da-terra
http://permanencia.mec.gov.br/
http://permanencia.mec.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm
http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/guia-pbq
http://www.seppir.gov.br/portal-antigo/arquivos-pdf/guia-pbq
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APêNDICE 1:  
ANáLISE DE INDICADORES SOBRE ACESSO UNIVERSAL  

AOS SERVIÇOS DE SAúDE SExUAL E SAúDE REPRODUTIVO

D.1. Prevenção e Autocuidado

INDICADOR - D.1  
Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, desglosado por sexo, 

edad y poblaciones clave.
Casos de AIDS notificados no SINAN, declarados no SIM  
e registrados no SISCEl/SIClOM por ano de diagnóstico

2013 2014 2015

Brasil 42.266 41.007 39.113

Homens 27.407 27.062 26.516

Mulheres 14.847 13.929 12.579

Fonte: Ministério da Saúde, Painel de Indicadores Epidemiológicos.  
Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/gestores/painel-de-indicadores-epidemiologicos

Notas: (1) Casos notificados no SINAN até 30/06/2015; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos.

taxa de detecção (por 100.000 hab.) de casos de AIDS, Brasil, 2013-2015

2013 2014 2015

Brasil 21,0 20,2 19,1

Homens 28,9 28,5 27,9

Mulheres 15,0 14,1 12,7

Fonte: Ministério da Saúde, Painel de Indicadores Epidemiológicos.  
Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-br/gestores/painel-de-indicadores-epidemiologicos

Notas: (1) Casos notificados no SINAN até 30/06/2015; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos.

aNExo 4 

apêNdicE
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INDICADOR - D.3  
Indicador para monitoreo del fin de la epidemia: i) porcentaje de personas que viven con el VIH; ii) porcentaje 
de personas con VIH que reciben tratamiento, y iii) porcentaje de personas que se encuentran en tratamiento 

para el VIH que logran la supresión de la carga vírica.

SITUAÇÃO ATUAL DAS METAS 90-90-90 NO BRASIL (DADOS REFERENTES A DEzEMBRO DE 2016):

i) Porcentagem de pessoas que vivem com HIV e foram diagnosticadas: 83,6% (694 mil PVHIV diagnosticadas / 830 mil 
PVHIV no Brasil).

ii) Porcentagem de pessoas com HIV que recebe tratamento dentre as diagnosticadas: 72% (498 mil PVHIV em tratamen-
to / 694 mil PVHIV diagnosticadas).

iii) Porcentagem de pessoas que se encontram em tratamento para HIV que alcançam supressão viral (carga viral < 
1000 cópias/ml de sangue): 91% (452 mil PVHIV em tratamento que alcançaram supressão viral / 498 mil PVHIV em 
tratamento).

Nota: Ministério da Saúde trabalha com o conjunto de indicadores pactuado internacionalmente, conhecidos como Metas 90-90-
90. Disponível em: http://unaids.org.br/wpcontent/uploads/2015/11/2015_11_20_UNAIDS_TRATAMENTO_META_PT_v4_GB.pdf

INDICADOR 39.1  
Porcentaje de mujeres embarazadas que tienen acceso a examen de diagnóstico  

y conocen su estado serológico en relación con el VIH/SIDA.

O último levantamento foi realizado no estudo Sentinela Parturientes1, em 2009. Este indicador foi mensurado pela pro-
porção de parturientes, em maternidades públicas, que possuíam o cartão de pré-natal com o resultado do teste de HIV 
preenchido, que foi de 82,5%. 

INDICADOR 39.2 
Incidencia del VIH en recién nacidos (número de casos nuevos al año).

O número de recém-nascidos (até 18 meses) detectados por meio do Sistema de Controle de Exames laboratoriais (Sis-
cel ), em 2015, foi de 318. A taxa de transmissão vertical estimada foi de 3,2%.

D.2. Planejamento reprodutivo

INDICADOR - D.6  
tasa de prevalencia de uso de métodos anticonceptivos según tipo de métodos (modernos y tradicionales).

Distribuição relativa das mulheres unidas de 15 a 44 anos, segundo o uso de  
métodos anticoncepcionais e tipo de método, PNDS 1996 e 2006.

1996 2006

Não usa 22,1 18,4

Esterilização

     Feminina 38,5 25,9

     Masculina 2,8 5,1

Pílula 23,1 27,4

Preservativo 4,6 13,0

Outros Métodos (1) 3,0 7,0

Abstinência periódica 2,9 1,0

Coito interrompido 3,0 2,1

tOtAl 100,0 100,0

http://unaids.org.br/wpcontent/uploads/2015/11/2015_11_20_UNAIDS_TRATAMENTO_META_PT_v4_GB.pdf
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INDICADOR - D.7  
Porcentaje de mujeres sexualmente activas que reportan demanda satisfecha de métodos para posponer el 

inicio de la maternidad, o para espaciar o limitar los nacimientos, según tipo de métodos  
(tradicionales y modernos) y grupos de edades.

Dentre as mulheres que usam métodos contraceptivos, 89% responderam que tiveram acesso e 10,6% não estavam 
usando por dificuldade financeira ou falta de disponibilidade na unidade de saúde.

Fonte: Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos no Brasil – PNAUM (2014)

INDICADOR - D.10  
Número de hospitalizaciones por complicaciones del aborto desagregado por grupos de edad.

PROCEDIMENTO 2013 2014 2015 2016

Esvaziamento de Útero Pós-Aborto Por Aspiração Manual 
Intra-uterina (AMIu)

5.787 8.398 10.863 11.983

Curetagem Pós-Abortamento / Puerperal 189.436 188.232 182.157 172.793

Total 195.223 196.630 193.020 184.776

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)
Nota: Tabela acima refere-se ao do número de procedimentos de esvaziamento de útero pós-aborto por aspiração manual intra-

-uterina (AMIU) e curetagem pós-abortamento / puerperal

INDICADOR - D.12  
Porcentaje de centros de salud (incluidos los de la atención primaria) que disponen de medicamentos para 

aborto y cuentan con personal capacitado y material para realizar abortos seguros  
y proporcionar cuidados posteriores al aborto.

Atualmente estão cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 77 serviços de interrupção 
legal da gestação. No entanto, qualquer hospital que disponha de serviço de obstetrícia pode realizar o procedimento 
de interrupção legal da gravidez de acordo com a normativa vigente.
No período de 2013 a 2016, foram capacitados 10 hospitais universitários para o atendimento de mulheres em situação 
de violência sexual e interrupção legal da gravidez. 

INDICADOR - D.17  
Proporción de mujeres de 15 a 49 años que toman sus propias decisiones informadas com respecto a las 

relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva.

De acordo com a Pesquisa Nascer no Brasil, 55% das puérperas entrevistadas não queriam/não queriam naquele mo-
mento aquela gravidez; e entre adolescentes, o percentual é ainda maior: 66,6%.

INDICADOR - D.13  
Porcentaje de parejas y personas en condición de infertilidad o subfertilidad  

que reciben atención para fertilización asistida.

Em 2016, os serviços de reprodução assistida produziram 311.042 ovócitos e realizaram 33.790 ciclos de fertilização in 
vitro, com um total de 67.292 embriões transferidos para o útero das mulheres. No mesmo ano, havia 66.597 embriões 
congelados em 141 serviços. A média da taxa de fertilização foi 73%.

Fonte: (SisEmbrio).
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D.3. Saúde Materna 

INDICADOR - D.8  
Índice de mortalidade materna.

Razão de mortalidade materna, Brasil, 2013-5.

2013 2014 2015

Brasil 60,90 60,71 59,90

Fonte: Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna, disponível em: http://svs.aids.gov.br/cgiae/buscaAtiva/

INDICADOR - D.15  
Porcentaje de nacidos vivos cuya madre asistió a cuatro o más consultas prenatales.

REGIÃO NENhUMA DE 1 A 3  
CONSULTAS

DE 4 A 6  
CONSULTAS

7 OU MAIS 
CONSULTAS IGNORADO TOTAL

Norte 14.558 40.601 112.860 151.463 1.442 320.924

Nordeste 25.107 67.461 260.797 487.136 5.873 846.374

Sudeste 16.334 50.988 231.606 888.968 8.336 1.196.232

Sul 5.087 16.222 71.557 312.849 814 406.529

Centro-Oeste 6.229 14.150 59.563 166.103 1.564 247.609

total 67.315 189.422 736.383 2.006.519 18.029 3.017.668

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC

INDICADOR - D.16  
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado.

PARTOS POR  
ENFERMEIROS OBSTETRAS

2013 2014 2015

58.219 72.594 84.188

D.4. Direitos Sexuais

INDICADOR - D.21  
Porcentaje de la población que conoce sus derechos y las condiciones  

para acceso a la atención en salud sexual y reproductiva.

O Ministério da Saúde estimula que os serviços de saúde realizem ações de educação em saúde com mulheres e ho-
mens adultos, jovens, adolescentes e idosos garantindo a oferta de informações e promoção da saúde sexual e repro-
dutiva da população.
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INDICADOR - D.22  
Número de instituciones públicas que desarrollan políticas, programas y proyectos para la atención  

de la salud sexual y la salud reproductiva con um enfoque  
de protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Atualmente existem 35.934 uBS no Brasil. As equipes de saúde da família estão em 5.409 municípios e atendem 63,70% 
da população brasileira. também estão disponíveis 517 Centros de testagem e Aconselhamento (CtA), que oferecem a 
testagem gratuita, confidencial e anônima à população, em especial os segmentos populacionais mais vulneráveis. Ao 
mesmo tempo, são distribuídos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais para sua realização nas uBS.

INDICADOR - D.5  
Porcentaje de hombres y de mujeres que ponen en práctica elementos básicos de prevención  

y autocuidado de su salud sexual y su salud reproductiva.

A “Pesquisa de conhecimento, atitudes e práticas na população brasileira” trouxe um dado importante em relação ao 
conhecimento sobre as formas de transmissão do HIV – o indicador de conhecimento dos jovens de 15 a 24 anos foi o 
menor (51,7%). Embora em torno de 97% saibam que podem ser infectados nas relações sexuais sem uso de preservativo, 
o percentual de uso do preservativo na última relação sexual foi de 55%.

Indicadores Não Mensurados:

INDICADOR - D.2 Porcentaje de puntos de atención primaria de la salud que ofrecen servicios de salud sexual y salud 
reproductiva integral.

INDICADOR - D.4 Porcentaje de centros de atención primaria que han implementado protocolos actualizados de aten-
ción en salud sexual y salud reproductiva para hombres, con enfoque intercultural y pertinente a las distintas edades.

INDICADOR - D.9  Porcentaje de centros de salud (incluídos los de atención primaria) que han implementado protoco-
los actualizados de atención materna.

INDICADOR - D.19 Porcentaje de población que reporta haber sido objeto de discriminación por su orientación sexual 
o identidad de género.

INDICADOR - D.20 Número de programas y campañas dirigidas específicamente a eliminar estereotipos y discrimina-
ción por razones de identidad de género y orientación sexual.
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APêNDICE 2: 

DESIGUALDADE TERRITORIAL, MOBILIDADE ESPACIAL E VULNERABILIDADE

As desigualdades no Brasil se manifestam em distintos níveis territoriais e em vários âmbitos do desenvolvi-

mento humano. O Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, mostra nas últimas duas décadas uma 

tendência de evolução positiva das condições de vida da população brasileira por meio do Índice de Desenvol-

vimento Humano Municipal (IDHM)68, o qual possibilita uma análise dos avanços associados a três dimensões 

que organizam o conceito do desenvolvimento humano – renda, longevidade e educação69.

Desenvolvimento humano nas regiões. Esta evolução permite identificar uma melhoria muito significativa dos 

indicadores nacionais na última década, identificando-se que em 2000 havia uma concentração de 71,5 % dos 

municípios brasileiros nas faixas de Muito baixo e Baixo desenvolvimento humano. Em 2010, somente 25,2% 

dos municípios estavam nestes patamares, e a concentração maior havia se deslocado para as faixas de Médio 

e Alto desenvolvimento (74,0%) (Ver tabela 1).

No entanto, uma análise mais desagregada dos dados de 2010 confirma a já conhecida desigualdade entre 

as regiões brasileiras, com os municípios localizados nas regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste apresentando 

municípios concentrados nos níveis de Alto e Médio desenvolvimento humano (respectivamente, 98%, 94% e 

97%), entretanto prevalecendo os de Alto IDHM no Sul e Sudeste, e os de Médio IDHM na região Centro-Oeste. 

Os menores índices estão nas regiões Norte e Nordeste: 90% dos municípios da região Norte (406 municípios) 

se dividem proporcionalmente nas faixas de Baixo e Médio desenvolvimento e 61,3% dos municípios nordesti-

nos estão na faixa de Baixo IDHM (1.099 municípios). Nestas duas regiões estão ainda os últimos 32 municípios 

brasileiros que apresentam um muito baixo índice de desenvolvimento humano. (Ver tabela 2).

TABELA 1 – Municípios por nível do IDHM – Brasil 2010

DESENVOLVIMENTO hUMANO
2000 2010

Nº DE MUNICíPIOS % Nº DE MUNICíPIOS %

Muito alto 1 0,0 44 0,8

Alto 133 2,4 1.889 33,9

Médio 1.451 26,1 2.233 40,1

Baixo 1.652 29,7 1.367 24,6

Muito baixo 2.328 41,8 32 0,6

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013.

 

68O IDHM é calculado a partir da média geométrica dos índices das dimensões renda, educação e longevidade, com pe-
sos iguais. O projeto que envolve a disponibilização de dados numa plataforma web vem sendo desenvolvido por meio 
da parceria Ipea/Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud Brasil)/Fundação João Pinheiro (FJP). Ver 

Pnud, Ipea e FJP, 2013. 
69O IDHM-Renda é obtido a partir do indicador renda domiciliar per capita. O IDHM-Longevidade é obtido a partir do in-

dicador esperança de vida ao nascer. O índice sintético da dimensão educação é obtido por meio da média geométrica 
do subíndice de frequência de crianças e jovens à escola, com peso de dois terços, e do subíndice de escolaridade da 

população adulta, com peso de um terço.
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TABELA 2 – Municípios por nível do IDHM – Regiões 2010

MACRORREGIÕES
Nº DE MUNICíPIOS POR NíVEL DO IDhM

MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIxO MUITO BAIxO

Brasil 44 1.889 2.233 1.367 32

   Norte 0 25 226 180 18

   Nordeste 0 34 647 1.099 14

   Centro Oeste 1 190 265 10 0

   Sudeste 29 871 695 73 0

   Sul 14 769 400 5 0

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013.

TABELA 3 – Brasil e grandes regiões: evolução do IDHM (2000 e 2010)

 MACRORREGIÃO NORTE NORDES-
TE SUDESTE SUL CENTRO-

-OESTE BRASIL

ID
h

M

IDHM em 2000 0,527 0,516 0,676 0,66 0,639 0,612

IDHM em 2010 0,667 0,663 0,766 0,754 0,757 0,727

Variação média anual do IDHM entre 2000 e 
2010 (%)

2,4 2,5 1,3 1,3 1,7 1,7

ID
h

M
-R

EN
D

A IDHM-Renda em 2000 0,613 0,588 0,735 0,711 0,720 0,692

IDHM-Renda em 2010 0,670 0,656 0,773 0,764 0,776 0,739

Variação média anual do IDHM-Renda entre 
2000 e 2010 (%)

0,9 1,1 0,5 0,7 0,8 0,7

ID
h

M
-L

O
N

G
E-

VI
D

A
D

E

IDHM-longevidade em 2000 0,717 0,685 0,778 0,792 0,777 0,727

IDHM-longevidade em 2010 0,796 0,782 0,845 0,848 0,839 0,816

Variação média anual do IDHM-longevidade 
entre 2000 e 2010 (%)

1,1 1,3 0,8 0,7 0,8 1,2

ID
h

M
-E

D
U

C
A

-
Ç

Ã
O

IDHM-Educação em 2000 0,333 0,342 0,541 0,51 0,467 0,456

IDHM-Educação em 2010 0,557 0,569 0,688 0,662 0,665 0,637

Variação média anual do IDHM- Educação 
entre 2000 e 2010 (%)

5,3 5,2 2,4 2,6 3,6 3,4

Fonte: Pnud, Ipea e FJP (2013).
Legenda: 

Muito baixo desenvolvimento humano (0.000 até 0.499)
 Baixo desenvolvimento humano (0.500 até 0.599)
 Médio desenvolvimento humano (0.600 até 0.699)
 Alto desenvolvimento humano (0.700 até 0.799)

 Muito alto desenvolvimento humano (acima de 0.800)

Apesar das regiões Norte e Nordeste apresentarem os menores IDHM, tanto em 2000 quanto em 2010, estas 

duas regiões apresentaram crescimento superior à média nacional entre 2000 e 2010, passando de Baixo para 

Médio IDHM. Isto também se verifica no IDHM das dimensões renda, longevidade e educação. Em relação ao 

IDHM-Educação, Norte e Nordeste apresentaram taxas de crescimento duas vezes maiores que aquelas verifi-

cadas para o Sudeste. A despeito deste elevado crescimento, verificam-se desigualdades educacionais ainda 

marcantes regionalmente (Ver tabela 3).

Destaca-se, na perspectiva regional, a evolução dos índices nos municípios da região Centro-Oeste, notada-

mente em municípios cuja dinâmica produtiva se encontra associada ao agronegócio. Apesar da sua taxa de 

crescimento ser menor que a das regiões Norte e Nordeste, sua posição relativa o coloca junto às regiões Sul 

e Sudeste na faixa de Alto IDHM em 2010.
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Vulnerabilidade social nas regiões. Numa análise complementar àquela apresentada para o IDHM, se somam 

novos dados do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), calculado pelo Ipea para o período 2000 a 2015, estru-

turado também em três dimensões, a saber: renda e trabalho, capital humano e infraestrutura urbana70.

Em uma análise mais global do país, no período 2000-2010 houve uma redução do IVS de 27%, significando a 

passagem da faixa de Alta para Média vulnerabilidade social. Nos cinco anos seguintes, o processo de redução 

se manteve, no entanto em percentuais menores, onde uma redução de 7% no período coloca o país numa 

faixa de Baixa vulnerabilidade social. Além disso, a evolução do índice no período 2011 a 2015 sofreu inflexões 

e descontinuidades, no entanto permanecendo na mesma faixa.

Destaca-se também, que na análise das dimensões que compõem o indicador, a dimensão de trabalho e renda 

teve um peso importante na redução da vulnerabilidade para o período 2000-2010 (34%), passando nos anos 

seguintes a responder por somente 3% desta redução. 

TABELA 4 – Valores IVS e dimensões (2000,2010,2011 e 2015) e variações nos períodos

BRASIL
ANOS* VARIAÇÃO 

(%)

ANOS** VARIAÇÃO 
(%)

2000 2010 2011 2015

     IVS 0,446 0,326 -27 0,266 0,248 -7

IVS Infraestrutura urbana 0,351 0,295 -16 0,235 0,214 -8,94

IVS Capital Humano 0,503 0,362 -28 0,288 0,263 -8,68

IVS Renda e trabalho 0,484 0,32 -33,9 0,275 0,266 -3,27

Fonte: Ipea (2015).  Obs: * Base de dados Censos Demográficos.  ** Base de dados PNADs.
Legenda:

Muito baixa vulnerabilidade social (0.000 até 0.200)
 Baixa vulnerabilidade social (0.201 até 0.300)
 Média vulnerabilidade social (0.301 até 0.400)
 Alta vulnerabilidade social (0.401 até 0.500)
 Muito alta vulnerabilidade social (acima de 0.501)

TABELA 5 – Brasil e macrorregiões: evolução do IVS por dimensões (2000 e 2010)

IVS RENDA E 
TRABALhO

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

IVS CAPITAL 
hUMANO

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

IVS INFRAES-
TRUTURA 
URBANA

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

) IVS
VA

R
IA

Ç
Ã

O
 

(%
)

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

Brasil 0,485 0,320 -4,07 0,503 0,362 -3,24 0,351 0,295 -1,72 0,446 0,326 -3,09

Norte 0,563 0,423 -2,82 0,661 0,485 -3,05 0,594 0,419 -3,43 0,606 0,443 -3,08

Nordeste 0,647 0,466 -3,23 0,640 0,470 -3,04 0,403 0,305 -2,75 0,563 0,414 -3,03

Sudeste 0,407 0,248 -4,83 0,403 0,286 -3,37 0,397 0,373 -0,62 0,402 0,302 -2,82

Sul 0,391 0,226 -5,33 0,403 0,288 -3,30 0,213 0,184 -1,45 0,336 0,233 -3,59

Centro-
-Oeste

0,426 0,264 -4,67 0,475 0,333 -3,49 0,403 0,328 -2,04 0,435 0,308 -3,39

Fonte: Ipea (2015). Obs: Base de dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010.

  
70O Índice de Vulnerabilidade Social buscou traduzir num indicador sintético a ausência ou insuficiência de recursos 

essenciais para o bem-estar e a qualidade de vida da população, e encontra-se disponível para consulta e download da 
base de dados na plataforma <http://ivs.ipea.gov.br>. Quanto mais alto o IVS de um território, maior é sua vulnerabilida-

de social e, portanto, maior a precariedade das condições de vida de sua população. O IVS calculado para o período 
de 2000 a 2010 foi calculado com base em 16 indicadores e dados coletados pelos Censos Demográficos destes anos.  
Uma nova série de indicadores foi calculado em 2017 para o período de 2011 a 2015, calculado com base em dados da 

PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio.
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TABELA 6 - Brasil e macrorregiões: evolução do IVS por dimensões (2011 e 2015)

IVS RENDA E 
TRABALhO

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

IVS CAPITAL 
hUMANO

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

IVS INFRAES-
TRUTURA 
URBANA

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

) IVS

VA
R

IA
Ç

Ã
O

 
(%

)

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

Brasil 0,275 0,266 -3,3 0,288 0,263 -8,7 0,235 0,214 -8,9 0,266 0,248 -6,8

Norte 0,358 0,323 -9,8 0,379 0,348 -8,18 0,302 0,223 -26,2 0,346 0,298 -13,8

Nordeste 0,402 0,361 -10,2 0,378 0,361 -4,50 0,235 0,212 -9,8 0,338 0,311 -7,9

Sudeste 0,212 0,232 9,4 0,224 0,198 -11,61 0,294 0,273 -7,1 0,244 0,234 -4,1

Sul 0,202 0,186 -7,9 0,243 0,200 -17,70 0,137 0,186 -35,8 0,194 0,191 -1,5

Centro-Oeste 0,203 2,201 -1,0 0,260 9,243 -6,54 0,301 0,282 -6,3 0,255 0,242 -5,0

Fonte: Ipea (2017). Obs: Base de dados das PNADs 2011 a 2015.

No que diz respeito aos indicadores de vulnerabilidade social, no ano 2.000 as regiões Norte e Nordeste apa-

recem, uma vez mais, como aquelas que apresentam resultados menos satisfatórios, o que faz com que essas 

regiões se enquadrem na faixa da Alta vulnerabilidade social, enquanto a região Sul apresenta-se como aquela 

de melhor desempenho, ficando na faixa da Baixa vulnerabilidade social.

A evolução no período 2000-2010 mostra que a retração da vulnerabilidade social nas regiões Norte e Nor-

deste, nesse período, equivale àquela observada para o Brasil, a qual revela uma substantiva melhora das 

condições sociais no país, com uma redução do IVS da ordem de 27%. As regiões Sul e Centro-Oeste apare-

cem como as regiões que mais registraram retrações de situações de vulnerabilidade social, neste período, 

enquanto a região Sudeste apresenta-se como sendo aquela cujos avanços sociais se deram abaixo da média 

nacional, ficando em 25%, explicada em especial pela mais baixa retração no componente de infraestrutura ur-

bana. Assim, neste período as regiões Norte e Nordeste passam de Muito alta para Alta vulnerabilidade social 

e a região Centro-Oeste de Alta para Média vulnerabilidade social.

No período 2011 a 2015 a redução da vulnerabilidade social continuou acontecendo em todas as regiões, mas 

foi mais significativa na região Norte (14%), alcançando o patamar de Baixa vulnerabilidade social.  A região 

Nordeste neste período alcançou a faixa de Média vulnerabilidade social. 

Acesso a esgotamento sanitário. Outros indicadores das vulnerabilidades sociais regionais no país podem ser 

incorporados a esta análise. A população residente em domicílios sem esgotamento sanitário, cujos dados es-

tão reunidos na tabela 7 a seguir, apresenta disparidades macrorregionais muito fortes no período 2001-2015. 

Em particular a região Norte em que apenas 12,6% de sua população têm acesso a esgotamento sanitário em 

2001 – equivalente a 20% da média nacional no mesmo ano. Nos anos seguintes houve melhoria considerável 

do quadro de acesso chegando ao ano de 2015 com 27,9% da população com acesso, ou seja, 38% da média 

nacional.

A região Nordeste, por sua vez, apresentou indicadores mais favoráveis. A parcela de 35,0% de sua população 

contava com esgotamento sanitário em 2001. O esforço das políticas públicas no período elevou este patamar 

para 54,3% da população com acesso a este serviço público. Como proporção da média nacional, a região 

saltou de 57,3% em 2001 para 74,4% em 2015.

Se para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país o quadro se mostra mais favorável, é nas regiões Norte 

e Nordeste, cuja evolução do indicador foi muito auspiciosa no período estudado, que o esforço de investimen-

to ainda precisa ser focado de maneira que estas regiões atinjam patamares mais condizentes com o nível já 

atingido pelas demais áreas do país. 
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TABELA 7 – Cobertura de esgotamento sanitário

Brasil e Grandes Regiões

PERCENTUAL (%) DA POPULAÇÃO RESIDENTE  
EM DOMICíLIOS PARTICULARES PERMANENTES  

URBANOS COM ESGOTAMENTO SANITáRIO  
POR REDE COLETORA OU PLUVIAL

RESIDENTES EM DOMICíLIOS PARTICULARES 
PERMANENTES URBANOS COM ESGOTAMENTO 

SANITáRIO, COMO PROPORÇÃO (%)  
DO TOTAL NACIONAL

2001 2005 2011 2015 2001 2005 2011 2015

   Brasil 61,1 63,8 69,8 73,0 100 100 100 100

Grandes Regiões

Norte 12,6 10,6 25,3 27,9 20,6 16,6 36,2 38,2

Nordeste 35,0 39,3 50,5 54,3 57,3 61,6 72,3 74,4

Sudeste 85,6 88,1 91,1 92,8 140,1 138,1 130,5 127,1

Sul 58,0 63,7 67,7 72,9 94,9 99,8 97,0 99,9

Centro-Oeste 38,4 38,8 48,5 57,9 62,8 60,8 69,5 79,3

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais,  
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2001-2015.

Mobilidade urbana. Esta é importante questão que afeta o bem-estar das classes de rendimento mais baixo no 

país. O tempo gasto em transporte de casa para o trabalho e vice-versa tem se ampliado de maneira preocu-

pante. A oferta de transportes públicos de qualidade – ônibus, trens e metrô – tem estado estrangulada no país 

mesmo em face de investimentos públicos realizados. O percentual da população ocupada no país que gasta 

mais de uma hora diária da residência para o trabalho passou de 8,9% em 2001 para 10,2% em 2015. 

Para este indicador a região que apresenta a dimensão mais negativa é justamente a mais rica e mais povoada, 

o Sudeste, com 11,4% de sua população gastando mais de uma hora no trajeto casa-trabalho em 2001. Este nível 

aumentou para 13,7% em 2015. 

TABELA 8 – Percentual da população ocupada com tempo de percurso diário  
de ida da residência para o local de trabalho superior a uma hora

Brasil, Grandes Regiões e Regiões Metropolitanas

2001 2005 2011 2015

   Brasil 8,9 9,6 9,7 10,2

Grandes Regiões

Norte 6,2 7,8 7,4 7,6

Nordeste 7,4 7,6 7,5 7,4

Sudeste 11,4 12,8 13,0 13,7

Sul 4,8 4,4 5,0 5,7

Centro-Oeste 8,5 8,7 8,3 10,3

Média Regiões 7,7 8,3 8,2 8,9

Regiões Metropolitanas

Belém 7,1 10,6 10,2 10,4

Fortaleza 9,1 10,4 9,8 12,2

Recife 10,4 12,9 12,5 16,0

Salvador 7,8 10,4 16,1 14,8

Belo Horizonte 13,5 13,8 15,6 14,5

Rio de Janeiro 20,7 22,4 22,4 26,5

São Paulo 19,6 22,7 23,3 24,4

Curitiba 11,5 10,0 11,5 10,3

Porto Alegre 7,8 7,7 8,0 10,7

Distrito Federal 9,3 7,6 10,3 19,1

Média RMs 11,68 12,85 13,97 15,89
 

Nota: 1. Dados referentes à população que trabalha fora do domicílio e se desloca diretamente do domicíplio ao local de trabalho.
Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2001-2015.
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TABELA 9 – tempo médio, em minutos, de percursos diário  
de ida da residência para o local de trabalho superior a uma hora

Brasil, Grandes Regiões e Regiões Metropolitanas 

2001 2005 2011 2015

Brasil 28,7 29,4 30,1 30,3

Grandes Regiões

Norte 26,1 27,5 27,9 27,5

Nordeste 27,2 27,5 27,7 27,4

Sudeste 31,4 32,6 33,7 34,1

Sul 24,0 23,8 24,4 25,2

Centro-Oeste 28,3 28,3 28,9 30,0

Média Regiões 27,4 27,9 28,5 28,8

Regiões Metropolitanas

Belém 28,2 31,1 32,7 33,2

Fortaleza 29,9 30,8 31,6 33,6

Recife 32,1 33,5 36,9 38,5

Salvador 30,3 32,9 37,6 37,9

Belo Horizonte 35,2 35,0 37,0 36,3

Rio de Janeiro 41,8 42,7 44,5 48,0

São Paulo 39,7 42,7 44,5 48,0

Curitiba 32,4 30,8 32,5 33,0

Porto Alegre 28,6 29,0 30,1 32,0

Distrito Federal 32,5 31,1 34,4 40,6

Média RMs 33,1 33,9 36,2 37,7

Nota: 1. Dados referentes à população que trabalha fora do domicílio e se desloca diretamente do domicílio ao local de trabalho.
Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2001-2015. 

Quando as regiões metropolitanas (RMs) são analisadas – aqui são apresentados dados para 10 RMs nas cinco 

macrorregiões – seus indicadores revelam que é nelas que a mobilidade da população no seu trajeto para o 

trabalho é mais crítica. Os níveis observados de população ocupada envolvida nas RMs são, regra geral, supe-

riores aos valores nacionais em cada ano. Destacam-se, com problemas mais acentuados de mobilidade, as 

RMs de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Salvador. 

O tempo médio de deslocamento se ampliou durante o período em consideração em todas as macrorregiões e 

regiões metropolitanas no país. Cada vez mais uma parcela maior da população gasta mais tempo para chegar 

ao trabalho. No conjunto do Brasil esta média em minutos saiu de 8,9 em 2001 para 10,2 minutos em 2015. 

Novamente a região Sudeste – onde se localizam as maiores metrópoles nacionais – é aquela em que o tempo 

gasto é maior: evoluiu de 11,4 para 13,7 minutos em média entre 2001 e 2015. Rio de Janeiro e São Paulo são 

as campeãs nacionais de “perda” de tempo da população entre a casa e o trabalho. São seguidas pelo Distrito 

Federal (região Centro-Oeste), e Recife e Salvador no Nordeste. 

Organização social. O esforço de fomentar maior coesão social por meio da participação cívica pode ser acom-

panhado pelo número de conselhos de política urbana nos municípios brasileiros. Os dados aqui presentes 

referem-se apenas ao ano de 2012 permitindo a visão regional da questão. Primeiro, é preciso ressaltar que 

22,1% (1.231) dos municípios brasileiros possuem conselhos para questões urbanas. Deste grupo de municípios 

709, ou seja, 57,6% dos com conselhos, estão na faixa de população entre 20 mil e 500 mil habitantes. 

Nas faixas superiores de tamanho de população é onde há mais institucionalização de conselhos para políticas 

urbanas. Esta é situação esperada, pois é nestes municípios de maior população, geralmente, com maior nível 

de atividade econômica que se encontram as maiores capacidades institucionais e gerenciais para a efetivação 

de espaços de capital social. O desafio, portanto, está em organizar as políticas públicas para fazer chegar os 

conselhos urbanos nos municípios de menor tamanho de população.
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TABELA 10 – total de municípios com Conselho Municipal de Política urbana, Desenvolvimento urbano, 
da Cidade ou similar, segundo classes de tamanho da população e Grandes Regiões

Brasil e Grandes Regiões

TOTAL DE  
MUNICíPIOS

MUNICíPIOS  
COM CONSELhO 

MUNICIPAL

MUNICíPIOS COM 
CONSELhO MUNICIPAL 

QUE SE REUNIU NOS 
úLTIMOS 12 MESES

% MUNICíPIOS 
COM CONSELhO 

MUNICIPAL

total 5.565 1.231 888 22,1

Classes de tamanho da população  
dos municípios

   Até 5.000 hab. 1.298 134 95 10,3

   De 5.001 a 20.000 hab. 2.598 355 245 13,7

   De 20.001 a 100.000 hab. 1.381 522 370 37,8

   De 100.001 a 500.000 hab. 250 187 149 74,8

   Mais de 500.000 hab 38 33 29 86,8

Grandes Regiões

   Norte 449 94 59 20,9

   Nordeste 1.794 209 138 11,6

   Sudeste 1.668 362 255 21,7

   Sul 1.188 479 379 40,3

Centro-Oeste 466 87 57 18,7

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais,  
Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2012. 

Em termos macrorregionais, é da na região Sul do país em que há mais municípios com conselhos urbanos, são 

40,3% do total regional de municípios. Esta região é seguida pela região Sudeste, com 21,3% do total de seus 

municípios; pela região Norte com 20,9%, Centro-Oeste, com 18,7% e, por fim, a região Nordeste com apenas 

11,6% de seus municípios com conselhos urbanos devidamente instituídos. 

Distribuição espacial e evolução da atividade econômica. Quanto à distribuição territorial do PIB, as mudan-

ças se fizeram notar em apoio ao aumento da participação das regiões de menor desenvolvimento. é a região 

Centro-Oeste, entre as três, aquela que mais alarga sua participação no total da economia nacional. Conforme 

dados das contas regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2000 e 2012, a região 

Norte aumentou sua participação no total da economia nacional em 0,7%, a região Nordeste aumentou no mes-

mo período 0,5% e a região Centro-Oeste teve ganho de 2,9%.

As disparidades de PIB por habitante entre regiões continuam elevadas no país e sua diminuição tem sido lenta  

insatisfatória. A região Norte tem apresentado indicador de PIB per capita na média de 60% da mesma do Brasil 

com pouco variação no período 2000-2014. A região Nordeste com PIB per capita ainda mais baixo apresenta 

muita dificuldade de ultrapassar o patamar de metade do PIB per capita nacional: passou de 46,% em 2000 

para 50,3% em 2014. As demais regiões, por sua vez, apresentam nível de PIB bem superior à média nacional.

Este quadro aqui delineado torna bem evidente que a direção em que o esforço de desenvolvimento regional 

tem que apontar continua sendo para as regiões Norte e Nordeste, preferencialmente. Aponta também que 

mudanças incrementais no crescimento destas regiões podem não ser suficientes para alterar suas participa-

ções relativas no PIB nacional. Pelo contrário, estratégias mais ousadas com investimentos sociais e de infraes-

trutura com grande efeito multiplicador precisam ser postas em ação para que o país venha a observar um 

processo de convergência de níveis de renda e de oportunidades de vida cidadã. 

é fato reconhecido no Brasil que as regiões de menor nível de renda tendem a crescer mais aceleradamente sua 

atividade econômica. Isto ocorre porque tendo nível muito baixo de renda as atividades existentes respondem 

rapidamente a variações para cima (e para baixo) no ciclo econômico. Nos anos da década 2000-2010, quando 

o país foi impactado positivamente pelo aumento excepcional da demanda de commodities exportáveis, as 

regiões Centro, Oeste Norte e Nordeste lideraram as taxas de crescimento regionais (ver tabela 12). Contudo, 

nos anos recentes com o revés da demanda mundial, as taxas de crescimento sofreram redução.
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TABELA 11 - Proporção (%) do PIB per capita Região versus PIB per capita Brasil
Regiões

REGIÕES 2000 2010 2014

Norte 60,4 64,0 62,7

Nordeste 46,6 48,3 50,3

Sudeste 135,6 133,2 130,9

Sul 118,8 111,2 114,7

C. Oeste 101,3 124,0 125,1

Brasil 100 100 100

Fonte: Dados brutos: Contas Regionais, IBGE.  Elaboração dos autores.

TABELA 12 - taxa de Crescimento Anual (%) do PIB total 
Regiões

REGIÕES
TAxA DE CRESCIMENTO (%) ANUAL DO PIB REGIONAL

2000/2010 2011/2015*

Norte 5,2 -0,4

Nordeste 4,0 1,1

Sudeste 3,4 -0,2

Sul 2,7 0,8

C. Oeste 6,5 0,7

Fonte: Dados brutos: Contas Regionais, IBGE.  Elaboração dos autores.
Nota: * Estimativas de PIBs regionais para o ano de 2015 considerando a participação de cada região no PIB nacional em 2014. 

Quando vistas a partir da rede urbana brasileira, a população e a riqueza econômica continuam concentradas 

nas metrópoles e nos grandes centros urbanos, mas sua participação tem diminuído, demonstrando um cresci-

mento mais acelerado em cidades que não estão no topo da hierarquia da rede urbana brasileira. Internamen-

te, as RMs têm demonstrado uma inversão, passando as metrópoles em geral a crescer menos que os outros 

municípios da RM. No Brasil recente, essas relações interurbanas têm se alterado de forma mais perceptível 

numa hierarquia intermediária relacionada ao que alguns têm chamado de cidade média71. 

As cidades médias têm duas funções que podem ocorrer de forma mais ou menos acentuada: potencializar 

e viabilizar o desenvolvimento local-regional e ofertar de forma intermediária serviços que seriam disponibili-

zados apenas nas cidades maiores. Por conta disso, têm um grande papel articulador e geram mudanças nas 

relações de centralidade e dependência das cidades menores em relação às de maior hierarquia urbana. A 

despeito do seu crescimento e de terem recebido parte dos equipamentos de educação da política de interiori-

zação das universidades e dos institutos federais, as cidades médias têm recebido menos recursos públicos de 

desenvolvimento urbano que as maiores (em termos absolutos médios por cidades) e as menores cidades (em 

termos per capita médios por cidade). O reforço nesses investimentos poderia auxiliar no cumprimento do seu 

papel intermediário cada vez mais necessário e na melhoria de seu padrão de desenvolvimento e qualidade de 

vida. A exceção a esta regra são os investimentos do Minha Casa Minha Vida, que concentraram mais de 37% 

das unidades entregues nas cidades médias, que representam apenas 25% da população.

 

71 Em recorte com dados de 2000, Branco (2006) identifica 39 cidades médias em todo o país a partir de critérios populacionais (entre 
100 e 350 mil habitantes), aéreos (presença de linhas aéreas regulares) e de subordinação (foram excluídos aqueles pertencentes a 
RMs, subordinados, conforme os estudos de Regiões de Influência das Cidades (Regic) do IBGE, ou que fossem capitais estaduais).
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As políticas nacionais e suas repercussões no território 

A capacidade de intervenção governamental no país foi substantivamente modificada neste início de século 

xxI, principalmente a partir de 2007, quando o governo federal instituiu e passou a executar o Plano de Ace-

leração do Crescimento (PAC). Seu propósito central foi aumentar a taxa de acumulação da economia nacional 

por meio da elevação do investimento público em infraestrutura (rodovias, portos, aeroportos), comunicações 

e habitação.

Nos anos imediatamente subsequentes, em face da desaceleração da economia mundial e da crise financeira 

internacional de 2008/2009, o PAC ganhou ainda mais importância como elemento da estratégia nacional de 

crescimento. Passou a contar com a firme disposição do governo federal na ampliação da oferta pública de 

crédito bancário, em contexto de retração de crédito do setor bancário privado, de maneira a garantir o finan-

ciamento dos investimentos planejados.72

As instituições públicas voltadas para o desenvolvimento regional acompanharam bem de perto este novo 

ativismo fiscal do governo federal e passaram a contribuir mais fortemente para o esforço nacional de cresci-

mento. Os fundos constitucionais de desenvolvimento regional - FCs, por exemplo, tiveram uma significativa 

ampliação de seus desembolsos no período: o FNO, para a região Norte, passou de 1,0% do seu PIB, em 2005, 

para 1,3%, em 2010 e para 1,8% em 2012; o FNE, para a região Nordeste, por sua vez, passou de 1,6% do PIB da 

região, em 2005, para 2,1%, em 2010 e atingiu 2,0% em 2012; e o FCO, por sua vez, passou de 0,8% do PIB da 

região Centro-Oeste, em 2005, para 1,2%, em 2010 e para 1,4% em 2012.

tais recursos exclusivos da política regional destinam-se exclusivamente a financiamento da atividade empre-

sarial nas regiões onde atuam. Contribuem para a expansão da capacidade de investimento privado ao apoiar 

crédito para custeio de atividades e também para a ampliação de unidades produtivas. 

Comparada a magnitude dos recursos da política regional explícita com outros recursos de políticas setoriais 

(como os da política industrial, agrícola e habitação) e/ou mesmo de programas sociais vê-se, entretanto, como 

quaisquer trajetórias de mudanças estruturais nas regiões de menor desenvolvimento ocorrem no período re-

cente, em grande medida, por força destas últimas.

A tabela 13 traz elementos que permitem aquilatar esta dimensão da intervenção governamental nas regiões. 

Foram selecionados três tipos de instrumentos de políticas federais com impactos diferenciados, mas repre-

sentativos, no território onde atuam: i) os fundos constitucionais de financiamento das regiões, representando 

os recursos, por excelência, da política regional explícita;73 ii) os desembolsos do Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico e Social (BNDES), representando os recursos de política setorial nacional; e iii) os recursos 

de dois programas sociais representativos: o Bolsa Família (PBF) (gerido pelo atual Ministério do Desenvolvi-

mento Social – MDS) e os benefícios de prestação continuada (BPCs) (do Ministério da Previdência Social), os 

quais são destinados a pessoas e famílias, na forma de transferências unilaterais de renda.

 

72A participação do setor bancário público na oferta total de crédito do país passou de 36,7%, em 2005, para 41,8%, em 2010, e 56,1%, 
em 2013. Ao mesmo tempo, a oferta total de crédito (pública e privada) se ampliava de 31,2% do PIB brasileiro, em 2005, para 46,4%, em 

2010, e 51,2%, em 2013 (conforme dados do Banco Central do Brasil – BCB).

 

73A despeito de terem sido criados em meados dos anos 2000 com expectativas de alavancagem de uma agenda do desenvolvimento 
regional, os FDAs e os FDNEs apresentam uma atuação tímida na oferta de recursos para as regiões às quais eles se dedicam.  

O FDA realizou, entre 2007 e 2010, um montante de liberações de R$ 912,2 milhões (valores acumulados dos quatro anos), enquanto  
os empenhos programados entre 2006 e 2011 totalizaram R$ 3,5 bilhões acumulados.  No caso do FDNE, para a região Nordeste, 

situação similar também ocorreu: foram realizadas liberações no montante de R$ 1,7 bilhão entre 2008 e 2010, enquanto os empenhos 
realizados no período 2007-2010 chegaram também a R$ 3,5 bilhões (Brasil, 2011).
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TABELA 13 - Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: recursos de política pública  
com impactos regionais – fundos constitucionais de desenvolvimento,  

desembolsos do BNDES, programa Bolsa Família e BPCs (2000-2006, 2007-2012, 2013-2015)
(Valores acumulados em R$ bilhões de 2015)

REGIÃO / 
PERíODOS

CRÉDITO AO INVESTIMENTO PROGRAMAS 
SOCIAIS TOTAIS

FUNDOS
CONSTITUCIONAIS 

(A)

DESEMBOLSOS
(B) (A + B) ( C) (A+B+C)

Nordeste FNE BNDES FNE + BNDES PBF + BPC Subtotal NE

2000-2006 34,2 61,2 95,4 39,11 134,5

(25,4%) (45,5%) (70,9%) (29,1%) (100%)

2007-2012 81,9 139,4 221,3 127,7 349,0

(23,4%) (39,9%) (63,4%) (36,6%) (100%)

2013-2015 40,4 78,0 118,4 42,4 160,8

(25,2%) (48,5%) (73,6%) (26,3%) (100%)

Norte FNO BNDES FNO + BNDES PBF + BPC Subtotal NO

2000-2006 17,1 23,7 58,0 12,51 70,5

(25,2%) (33,6%) (82,2%) (17,8%) (100%)

2007-2012 21,2 84,0 105,2 35,2 140,4

(15,0%) (59,8%) (74,9%) (25,1%) (100%)

2013-2015 15,1 42,6 57,7 34,8 92,5

(16,4%) (46,0%) (62,4%) (37,6%) (100%)

Centro-Oeste FCO BNDES FCO + BNDES PBF + BPC Subtotal CO

2000-2006 21,3 51,9 73,2 19,01 92,2

(23,1%) (56,2%) (79,4%) (20,6%) (100%)

2007-2012 35,9 105,4 141,3 56,3 197,6

(18,1%) (53,3%) (71,5%) (28,5%) (100%)

2013-2015 18,3 60,0 78,3 11,7 90,0

(20,3%) (66,7%) (87,0%) (13,0%) (100%)

Fonte: Fundos constitucionais: Ministério da Integração Nacional; desembolsos do BNDES: relatórios anuais do BNDES  
(vários números); programa Bolsa Família: Ministério do Desenvolvimento Social; e Benefícios de Prestação Continuada:  

Ministério da Previdência. 
Nota: 1 Para o PBF são utilizados dados do período 2004-2006.

Apoio ao setor empresarial. Os dados foram recortados em três subperíodos, de 2000 a 2006, 2007 a 2012 

e 2013-2015 de maneira a demonstrar, de um lado, a mudança de orientação e de magnitude na intervenção 

governamental em meados da década passada, principalmente, depois da criação e da paulatina execução do 

PAC, a partir de 2007 e de outro lado, o período mais recente quando há uma inflexão para baixo dos recursos 

em função da crise econômica. Verifica-se, inicialmente, o elevado ritmo de expansão do volume de recursos 

aplicados em cada uma das três regiões entre o primeiro e o segundo subperíodos analisados. No Nordeste, o 

volume total de recursos elencados foi multiplicado 2,5 vezes. Na região Norte, o crescimento foi de 2,8 vezes, 

e na região Centro-Oeste, a expansão foi de 2,6 vezes.

Nas três regiões, a parcela exclusiva dos recursos explícitos da política regional (os FCs) manteve sua propor-

ção, com pequenas variações, frente as demais fontes de recursos comparadas. No Nordeste, o FNE represen-

tou 25,4% do total acumulado do período 2000-2006 e ficou em 23,4%, em 2007-2012. Na região Norte, o FNO 

passou de 25,2%, em 2000-2006, para 15,6%, em 2007-2012; e na região Centro-Oeste, o FCO saiu de 23,1%, 

em 2000-2006, atingindo 18,1%, em 2007-2012.

Os desembolsos do BNDES, tradicional instrumento da política industrial brasileira, também se constituíram 

em alavancas do desenvolvimento regional com seus montantes ampliados. No Nordeste os recursos corres-
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pondiam a R$ 61,2 bilhões acumulados entre 2000-2006, chegaram a R$ 139,4 bilhões entre 2007-2012 e a 

R$ 78,0 bilhões no triênio 2013-2015. Para a região Norte o quadro é bem parecido com recursos deste banco 

crescendo em volume ao longo do período: os montantes correspondiam a R$ 23,7 bilhões acumulados entre 

2000-2006, chegaram a R$ 84,0 bilhões entre 2007-2012 e a R$ 42,6 bilhões no triênio 2013-2015. Finalmente, 

na região Centro-Oeste a realidade foi com montantes de R$ 51,9 bilhões acumulados entre 2000-2006, R$ 

105,4 bilhões entre 2007-2012 e R$ 60,0 bilhões entre 2013-2015.

Os instrumentos de política social escolhidos para análise referem-se a transferências de renda a famílias. 

São eles o Programa Bolsa Família e os Benefícios de Prestação Continuada. Em todas as três regiões estes 

recursos, conjuntamente, são bem significativos e chegam até ser, em alguns anos, maiores que os da política 

regional explícita (os FCs). Como os dados apresentados para estas rubricas ao final da série somente cobrem 

os anos de 2013 e 2014 é suposto acreditar que o papel destas transferências é um pouco maior que o aqui 

apresentado.

Significativo salientar as diferentes dimensões macroeconômicas que as distintas políticas (e seus recursos) 

operam no território. De um lado, os recursos dos fundos constitucionais regionais e os desembolsos do BNDES 

se destinam, majoritariamente, ao financiamento de empreendimentos produtivos, portanto, são recursos que 

visam ao financiamento da demanda de investimento nas regiões onde são aplicados. De outro lado, os recur-

sos escolhidos da política social que, ao se destinarem diretamente aos cidadãos e às famílias, representam 

financiamento da demanda de consumo nas regiões.

Na região Nordeste, o montante acumulado de recursos destinados à demanda de investimento mais que do-

brou entre os dois períodos iniciais, passando de R$ 95,4 bilhões para R$ 221,3 bilhões (valores reais de 2015), 

e manteve-se em R$ 118,4 bilhões no triênio 2013-2015. também na região Norte os recursos para a expansão 

dos empreendimentos produtivos crescem em ritmo significativo e passam de R$ 58,0 bilhões entre 2000-

2006 para R$ 105,2 bilhões nos anos 2007-2012 e finalmente para R$ 57,7 bilhões entre 2013-2015. No Centro-

-Oeste, há também duplicação de aplicação de recursos, que passaram de R$ 73,4 bilhões em 2000-2006 para 

R$ 141,3 bilhões nos anos 2007-2012 e para R$ 78,3 bilhões entre 2013 e 2015.

Portanto, sobressai, da análise das informações da tabela 13, a importância dada pelo governo federal, nos 

anos recentes, para o aumento e a modificação das estruturas produtivas regionais muito mais a partir da trans-

formação na dinâmica do investimento produtivo e apenas em menor escala na dinâmica do consumo. São 

elementos que, a princípio, contrariam teses correntes de que a tônica da intervenção governamental teria se 

centrado majoritariamente na expansão do consumo agregado das economias regionais.

Nas regiões de menor nível de desenvolvimento em que as opções de inversões produtivas são mais escassas 

e a capacidade de investimento é baixa relativamente ao restante do país, o esforço de ampliação do investi-

mento empresarial, tal como foi feito entre 2000-2015 e, de maneira mais intensa, a partir de 2007-2015, con-

tribui, sem sombra de dúvida, para a ampliação do nível do PIB total e por habitante das regiões-alvo.

Resta alertar que a forma de aplicação dos recursos no território impacta o multiplicador do recurso investido. 

Há que se considerar adequadamente na política regional as estratégicas de setores/ramos a fim de fomentar e 

consolidar, bem como quais subespaços econômicos são escolhidos para alvo dos recursos da política. Dados 

recentes do Ministério da Integração Nacional mostram, com certas variações entre as três grandes regiões – 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste –, que os recursos dos fundos constitucionais têm se destinado, no período 

1995-2012, preferencialmente para o setor agropecuário.  Na região Nordeste, por exemplo, cerca de 45% do 

total dos desembolsos do FNE foi para atividades agropecuárias, 38% para o setor secundário da economia e 

17% para o terciário nordestino. Na região Centro-Oeste, os desembolsos para a agropecuária são ainda propor-

cionalmente maiores. Cerca de 82% do total foi para o setor primário e 17% para a indústria, entre 1995 e 201274.

Neste mesmo estudo citado, as evidências mostraram que os temores de concentração dos desembolsos no 

sistema produtivo das capitais e áreas metropolitanas dos estados nas regiões não se confirmaram. Na região 

 

74 Ver relatórios de Acompanhamento dos Fundos Regionais do Ministério da Integração (vários números). (http://mi.gov.br/web/guest/
fundos-e-incentivos-fiscais/publicacoes#mensal). 
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Nordeste, as microrregiões das capitais capturaram não mais que 30% do total no período. Somente no período 

mais recente de 2010-2012 que as capitais dos estados de Alagoas e Pernambuco ficaram com participação 

de 40% do total de seus respectivos estados. Na região Norte, a porcentagem capturada pelas capitais é ainda 

menor, cerca de 10% no máximo, entre 1995-2012. E na região Centro-Oeste, a porcentagem média ao longo 

do período foi de 16% para as capitais.

Apoio às populações vulneráveis. Como política nacional de redução da pobreza e miséria extrema o governo 

federal lançou ainda em 2003, com início em 2004, o Programa Bolsa Família com objetivo de realizar transfe-

rências de recursos sociais (cash transfers) a famílias reconhecidamente muito pobres. Este programa logrou 

atender inicialmente em 2004 a 6,6 milhões de famílias, passando paulatinamente para 12,8 milhões em 2010, 

atingiu um máximo de 14,1 milhões de famílias em 2013 e tem mostrado uma redução para 13,9 milhões em 2014 

e novamente para 13,5 milhões em 2015 (segundo Ipeadata). 

Os valores transferidos nacionalmente às famílias montam, em R$ constantes de 2015, ao seguinte: R$ 4,1 bi-

lhões em 2004, R$ 28,4 bilhões em 2010, R$ 36,2 bilhões em 2013 e R$ 34,2 bilhões em 2015. A distribuição 

regional dos recursos segue o critério do maior número de pessoas pobres. Neste sentido, as regiões Nordeste 

e Norte tornaram-se as maiores recebedoras seguidas pelo Centro-Oeste. Nesta modalidade de transferência 

social a política pública realiza um dos seus maiores benefícios regionais, pois apoia indiretamente, por meio 

das pessoas atendidas, as regiões de menor desenvolvimento do país. 

é de se notar que nos anos recentes, 2013-15, conquanto os patamares alcançados para os recursos dos dois 

programas de transferências sociais estejam elevados já mostram trajetória de redução. Os efeitos da crise 

econômica que iniciou em 2014, se arrastou para 2015 e ainda perduram, podem colocar em cheque avanços 

conquistados na última década. 

O conjunto de dados apresentados na tabela 13 acima permite afirmar que várias políticas e instrumentos do 

governo federal foram acionados, pelo menos, desde 2004 e até 2014, na forma de orientações pró-investi-

mento empresarial e em infraestrutura e pró-gasto social de apoio aos mais necessitados. Dessa forma, fluxos 

de recursos públicos se destinaram às regiões de menor desenvolvimento em intensidade muito elevada de-

pois a partir de 2004 e muito mais fortemente a partir de 2007. Contribuíram, sem dúvida, para a aceleração 

do crescimento e do produto por habitante nas regiões recebedoras e criaram bases para a sustentação da 

expansão do bem-estar de suas populações.

Avanços das políticas públicas com incidência no território (2013-2017)

Dados apresentados anteriormente mostraram a importância de um amplo conjunto de políticas para a redução 

de desigualdades no território nacional. A soma das mesmas e sua articulação contribui para que as realidades 

econômica e social se modifiquem no sentido de um desenvolvimento mais sustentável.

No entanto, algumas das políticas que compõem o arcabouço dos programas do Plano Plurianual do Governo 

Federal - PPA contribuem mais decisivamente para o atingimento dos termos do Acordo de Montevidéu, em 

especial no aspecto de considerar o território como elemento-chave no desenvolvimento sustentável e na 

convivência humana e para reduzir as desigualdades territoriais. Neste sentido, o PPA 2012-2015 estabele-

ceu como macrodesafio “dar seguimento ao Projeto Nacional de Desenvolvimento apoiado na redução das de-

sigualdades regionais, entre o rural e o urbano e na continuidade da transformação produtiva ambientalmente 

sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda”, criando para isso um programa temático que 

organiza de uma forma mais direta os esforços realizados no período de 2013 até a atualidade na ação focada 

no território e na redução das desigualdades. Somado a este esforço, um grupo de programas voltados às 

questões urbanas foram implementados para atender ao enfoque dos instrumentos e projetos que permitem 

uma atuação junto ao ambiente urbano para a melhoria da qualidade de vida e a dotação das infraestruturas 

necessárias para o desenvolvimento urbano.

Em uma primeira vertente, focada na construção de territórios mais articulados (itens 76, 78, 80 e 81 do Con-

senso de Montevidéu), ações foram desenvolvidas tendo como enfoque o desenvolvimento regional e a redu-
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ção das desigualdades territoriais. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional-PNDR, coordenada pelo 

Ministério da Integração Nacional – MI e instituída em 2007, passou no período por um processo de discussão 

para a institucionalização de uma segunda fase, tendo como base a I Conferência Nacional de Desenvolvimen-

to Regional, realizada em Brasília em 2012. A PNDR, em suas fases I e II, vem se abrindo como um leque de 

princípios orientadores relacionados com transparência, participação social, transescalaridade territorial, mul-

tidimensionalidade e transversalidade das políticas. Com isso, sua área de abrangência foi alargada, trazendo-

-lhe novos desafios do ponto de vista de sua eficácia e eficiência, bem como de sua capacidade de mobilização 

de recursos.

tendo como áreas prioritárias o semiárido nordestino – área que abrange 1.133 municípios e cerca de 21 milhões 

de habitantes, com recorrentes problemas climáticos e hidrológicos –, as regiões localizadas nas extensas fai-

xas de fronteira do Brasil com países sul-americanos limítrofes e três regiões integradas de desenvolvimento 

(Rides) – Ride do Distrito Federal e Entorno, Ride Grande teresina e Ride Petrolina-Juazeiro –, suas novas 

preocupações passam a se dirigir também para cobrir, entre outras, as demais regiões do país que apresentem 

declínio populacional e elevadas taxas de migração. Na verdade, seus novos objetivos incluem a promoção de 

convergência de rendas per capita (segundo critérios estabelecidos), a promoção de competitividade produ-

tiva, a agregação de valor e diversificação da economia em regiões que apresentam forte especialização na 

produção de commodities agrícolas e/ou minerais e o fortalecimento da rede de cidades médias.  Projeto de 

lei para a constituição da PNDR – Fase II foi encaminhado ao Senado Nacional em 2015, permanecendo ainda 

em tramitação e ficando as diretrizes da fase I ainda vigentes para as ações em curso.

Contando com os limitados recursos de fundos constitucionais para o desenvolvimento regional (FCO, FNO e 

FNE), fundos de desenvolvimento – como o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e o Fundo de De-

senvolvimento do Nordeste (FDNE) – e alguns incentivos fiscais, a PNDR se depara com restrições para atuar 

adequadamente sobre os amplos objetivos por ela delineados. uma limitação foi a não implantação do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), elemento estruturador da sua segunda fase, além das ações 

pontuais da política com baixa articulação e coordenação com os governos subnacionais e pouca capacidade 

de transformar a dinâmica regional. 

Em paralelo a estas ações, uma ação de desenvolvimento sustentável voltada para o Brasil rural e a agricultura 

familiar teve início em 2004 com a constituição da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de terri-

tórios Rurais, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).  Baseada no tripé – o território 

(espaço e sociedade), a institucionalidade territorial (participação e representatividade) e a visão de futuro (um 

plano territorial de desenvolvimento) – esta política, já com mais de uma década de implementação teve como 

foco principal a gestão social nos territórios e a busca da articulação de políticas públicas que apoiem seu de-

senvolvimento social e econômico.  A realização da II Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Solidário 

e Sustentável, em 2013, contando com uma forte mobilização por meio de 283 conferências territoriais e 27 

estaduais teve como grande inovação a garantia da representação de públicos anteriormente invisibilizados, 

garantindo-se que 50% dos participantes fossem mulheres e 25% deles fossem jovens.  O resultado deste 

processo foi a elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PNDRSS 

que estabeleceu entre seus objetivos estratégicos adotar a abordagem territorial como estratégia de desen-

volvimento rural e melhoria da qualidade de vida.  Assim, neste período, desde 2014 foram incluídos 78 novos 

territórios rurais, perfazendo um total de 243 territórios, ampliando sua atuação para 3.653 municípios brasilei-

ros (65% do total) e alcançando uma população de 78 milhões.  

Neste período teve prioridade o processo de fortalecimento da governança nos territórios rurais, com o suporte 

aos Colegiados territoriais – CODEtER, formados pela representação das forças sociais do território – poder 

público e sociedade civil. uma parceria com universidades Federais e Estaduais e com Institutos Federais per-

mitiu a criação de 185 Núcleos de Extensão em Desenvolvimento territorial – NEDEt com a função de apoiar 

e qualificar a atuação dos CODEtER e dar suporte técnico para a gestão social, a elaboração de projetos e o 

monitoramento de políticas públicas nos territórios. Estes Núcleos permitiram atender a 78% dos territórios que 

compõem a política de desenvolvimento territorial, beneficiando indiretamente 2.773 municípios. Os resultados 

desta parceria, que contou com o suporte do CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

tecnológico, representaram um fortalecimento da participação social, com a realização de mais de 3.000 re-
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uniões de suas várias instâncias e de 833 oficinas e seminários visando a capacitação e qualificação de seus 

representantes.  Resultado importante foi a internalização do tema do desenvolvimento territorial nas institui-

ções de ensino superior, dando suporte para a produção técnica e científica com base nos territórios apoiados: 

elaboração de 245 artigos, a apresentação de 394 trabalhos técnicos em seminários nacionais e internacionais 

e a produção de 81 trabalhos de conclusão de curso (9 teses de doutorado, 20 dissertações de mestrado, 8 

monografias de especialização e 44 trabalhos de Conclusão de Curso –tCC), tendo como base as informações 

e experiências de assessoramento realizadas junto aos territórios. 

O esforço de gestão social nos territórios rurais permitiu também, no período 2014 a 2015, a realização de 21 

Conferências territoriais de Mulheres, 130 Conferências territoriais de Juventude e 41 Conferências territoriais 

de AtER, focando no tema da assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares.  A mobiliza-

ção das conferências de juventude teve como resultado, em 2016 a elaboração do Plano Nacional da Juventu-

de e Sucessão Rural, que teve como desafio articular as políticas públicas atualmente existentes no Governo 

Federal e elaborar novas políticas que promovam qualidade de vida, acesso à terra, geração de trabalho e 

renda e efetivação dos direitos das juventudes do campo, das florestas e das águas, criando condições para a 

sua permanência no campo e sua emancipação sócio econômica e política.  As mudanças institucionais ocor-

ridas em 2015 levaram à extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e sua reestruturação no formato 

de uma Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), vinculada à Casa 

Civil da Presidência da República. Esta mudança foi acompanhada do redimensionamento de suas estruturas 

internas e a revisão de suas prioridades programáticas, perdendo a ação territorial sua centralidade na atuação 

da instituição.

A construção de territórios mais articulados se dá também no nível intraurbano e das redes de cidades que 

compõem o território nacional. A política urbana, apoiada nas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional 

das Cidades e pela 5ª Conferência Nacional das Cidades, realizada em 2013, tem como elemento estruturante 

o Estatuto das Cidades de 2001, que estabeleceu diretrizes gerais e instrumentos para a política urbana no país, 

de forma a possibilitar que os municípios – responsáveis constitucionais pela política de desenvolvimento urba-

no – possam, por meio dos Planos Diretores, realizar o planejamento e a gestão urbana.  As ações neste período 

se centraram em atividades de capacitação dos entes federados sobre os instrumentos previstos no Estatuto da 

Cidade e sobre as formas de implementá-los. Como resultados alcançados destaca-se que 89% dos municípios 

com mais de 20 mil habitantes, que estão obrigados a elaborar o Plano Diretor, já o fizeram até 2015.

A questão metropolitana teve um impulso importante em 2015 com a institucionalização do Estatuto da Metró-

pole (lei 13.089, 12/01/2015), que visa criar regras para a governança compartilhada de grandes aglomerados 

urbanos que envolvam mais de um município, fixando diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a exe-

cução de políticas públicas em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas instituídas pelos estados. O 

Estatuto define diretrizes para a governança interfederativa, com garantia de participação social, e estabelece 

uma série de instrumentos para a gestão compartilhada dos municípios, entre elas os consórcios públicos, 

convênios de cooperação, contratos de gestão, parcerias público-privadas interfederativas e a possibilidade 

de compensação por serviços ambientais. Estes dispositivos estão em processo de regulamentação em nível 

federal, centrados em especial na discussão de metodologia de plano de desenvolvimento urbano integrado.

Na segunda vertente tratada no Consenso de Montevidéu, (itens 76, 78, 80 e 81), focada na ampliação do 

bem-estar nos territórios, ações foram realizadas nos distintos níveis de análise deste documento.  Em um pri-

meiro enfoque, destacam-se as ações voltadas para o desenvolvimento econômico de territórios, em especial 

focando-se na redução das desigualdades entre as regiões brasileiras e em territórios rurais.  Neste aspecto, 

destaca-se a utilização dos Fundos Constitucionais de Desenvolvimento, já citados anteriormente.  O Ministério 

da Integração Nacional – MI também apoia a constituição e fortalecimento de arranjos produtivos locais cons-

tituídos na forma de Rotas de Integração Nacional que promovem a inovação, a diferenciação, a competitivi-

dade e a lucratividade dos empreendimentos associados, mediante o aproveitamento das sinergias coletivas 

e a ação convergente das agências de fomento, contribuindo para o desenvolvimento regional. Destaca-se no 

período as ações desenvolvidas em parceria com a EMBRAPA Caprinos e Ovinos de apoio à Rota do Cordeiro, 

com incentivo à organização social, melhoramento genético do rebanho com base em animais locais, otimiza-

ção do regime agroalimentar da propriedade, assistência técnica e extensão rural e provisão de financiamento 
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e infraestrutura. Este projeto, com forte concentração na região semiárida nordestina, se estende a 13 polos 

prioritários, envolvendo os estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Piauí, Maranhão, Paraíba, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul.

A articulação de políticas públicas para os territórios, envolvendo uma amplitude maior de setores foi realiza-

da pelo Programa territórios da Cidadania, criado no âmbito das ações territoriais do MDA.  Instituído em 2008, 

o programa conta com a ação organizada de 22 órgãos do governo federal, pela pactuação de uma matriz de 

ações anuais a serem ofertadas para 120 territórios rurais, com baixos indicadores sociais e econômicos. As 

ações que compõem esta matriz ofertada estavam organizadas nos eixos de apoio a atividades produtivas, 

acesso a direitos e cidadania e de infraestrutura, que eram discutidos e monitorados nos colegiados territoriais 

(CODEtER).  No PPA 2012-2015 foram destacados uma série de resultados importantes: no eixo de apoio a ativi-

dades produtivas destacam-se avanços na implementação do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricul-

tura Familiar (PAA) com cerca de R$ 900 milhões investidos e da Assistência técnica e Extensão Rural (AtER) 

com a aplicação de R$ 700 milhões, atendendo também a públicos  como mulheres, indígenas, quilombolas, 

pescadores e assentados da reforma agrária; no eixo de acesso a direitos e cidadania, destaca-se a inversão 

em 2013 de R$ 3 bilhões do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 

Escolar Pública de Educação Infantil (Pró-Infância) para construção de creches e pré-escolas e aquisição de 

equipamentos para sua rede física escolar; na saúde, mais de R$ 2,8 bilhões foram repassados  aos municípios 

destes territórios para serviços de Atenção Básica; 79 territórios da Cidadania efetivaram cerca de 44 mil ma-

trículas no Programa Nacional de Acesso ao Ensino técnico e Emprego (Pronatec); no eixo de infraestrutura, os 

Colegiados territoriais tiveram papel importante no levantamento de demandas para atendimento do Programa 

luz para todos e do Minha Casa Minha Vida Rural. Esta ação representa um importante exercício do governo 

federal para a atuação focalizada em territórios, no entanto sua implementação teve momentos de maior e 

menor sinergia entre os órgãos e de priorização de sua atuação, dependendo em grande medida do esforço 

de coordenação da Casa Civil.  Algumas críticas também se colocam pela falta de ação articulada dos órgãos 

junto aos territórios, significando, em muitos casos, uma simples justaposição de ações.  No entanto, para os 

120 territórios da Cidadania, significou uma priorização que garantiu a chegada de um significativo conjunto 

de políticas públicas.

No entanto, o esforço de ampliar o bem estar se viu fortalecido no contexto urbano. As desigualdades que 

se verificam na qualidade de vida tanto nas diversas escalas de cidade da rede urbana brasileira como na 

dimensão intraurbana foi objeto de atuação de políticas do governo federal.  A segunda e terceira etapas do 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 e 3, previstas para o período de 2011 a 2014 e 2015 a 2018, in-

corporou ações de infraestrutura social e urbana, para enfrentar os problemas das grandes cidades brasileiras. 

No seu âmbito investiu na urbanização de favelas e em saneamento ambiental e, ainda, priorizando obras de 

pavimentação, drenagem e contenção de encostas. Nos bairros populares, investiu também na construção de 

equipamentos públicos que levem à população acesso a serviços essenciais como creches, unidades básicas 

de saúde, espaços para esporte, cultura e lazer.

A mobilidade urbana foi objeto de grandes inversões focadas em especial para a implementação de sistemas 

de transportes públicos coletivos em grandes cidades (PAC Mobilidade Grandes Cidades, para cidades com 

mais de 700 mil habitantes) e para a implementação de sistemas de mobilidade urbana nas cidades médias 

(PAC Cidades Médias, para cidades entre 250 mil e 700 mil habitantes).  A preparação do país para a realiza-

ção da Copa do Mundo da FIFA 2014 deu suporte também para o apoio a projetos de mobilidade urbana (31 

empreendimentos do PAC Copa do Mundo FIFA 2014) alcançando as capitais brasileiras de Belo Horizonte, 

Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Natal, Recife e Rio de Janeiro.

Outras medidas também foram tomadas no sentido de melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras, 

tendo como prioridade atender às famílias de baixa renda e às áreas de ocupação urbana mais precárias.  No 

enfoque da política habitacional, esforço importante foi realizado no período 2012 a 2015 pelo Programa Minha 

Casa Minha Vida – MCMV, voltado às famílias de mais baixa renda, no âmbito do PAC, que aporta financiamen-

to para a construção de novas moradias, alcançando a contratação de 4 milhões de unidades, das quais 2,5 

milhões foram entregues até final de 2015, beneficiando a 5.346 municípios (95% dos municípios brasileiros). 

Junto a isso, também foram apoiados 389 obras de urbanização em assentamentos precários (PAC urbaniza-
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ção), beneficiando favelas de maior porte e complexidade nas principais cidades e RMs, atendendo a 179 mil 

famílias.  

As condições de vida nas cidades também se vêem fortemente condicionadas ao acesso ao saneamento bá-

sico, estruturado no Brasil com base no Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), de 2007, que possui 

como princípios a universalização, equidade e integralidade.  No período do PPA 2012-2015, os domicílios com 

acesso simultâneo aos serviços públicos de água, esgotamento sanitário e coleta e manejo de resíduos sólidos 

cresceram em torno de 3,6 milhões, totalizando o atendimento de cerca de 61% da população brasileira. Com 

relação ao planejamento do setor, o Governo Federal tem atuado na elaboração dos Planos Regionais de Sa-

neamento Básico das Regiões Integradas de Desenvolvimentos (Rides) e na capacitação e apoio à elaboração 

dos Planos Municipais de Saneamento Básico, contando para isso com a parceria de universidades Estaduais 

e Federais, para a capacitação técnica e assessoria em 964 municípios com menos de 50 mil habitantes. A am-

pliação de recursos destinados a projetos de saneamento básico foram expressivos no PAC, permitindo a atua-

ção conjunta e complementar de vários órgãos – Ministério das Cidades, FuNASA, Ministério da Integração 

Nacional (MI), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e Ministério do Meio Ambiente 

(MMA).  As ações, também muito abrangentes, contemplaram o abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de águas pluviais, operações de saneamento integrado, operações de redução de perdas e o apoio a 

estudos e projetos no setor.  

Avalia-se que o desempenho das ações de saneamento tem sido satisfatório, embora ainda ocorram dificulda-

des para a redução da duração dos ciclos dos projetos (redução de tempo entre a contratação e a conclusão 

da obra) e dificuldades na implementação das obras, tanto no que se refere à qualidade dos projetos de en-

genharia como em problemas de abandono de obras e contratos pelas empresas executoras, notadamente 

nos trechos e etapas de obras de maior complexidade técnica e menor atratividade financeira.  Medidas de 

contingenciamento provocado pela crise econômica levaram à suspensão do início de novas obras no segun-

do semestre de 2015. Integrada a estas ações de saneamento a Política Nacional de Resíduos Sólidos (lei nº 

12.305/2010), que integra a Política Nacional do Meio Ambiente, tem como foco a gestão compartilhada e asso-

ciada de resíduos sólidos por Consórcios Públicos e a implementação de iniciativas que contemplem a coleta 

seletiva e reciclagem de resíduos sólidos e a inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis.  

Segundo dados levantados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em 2015, junto aos órgãos ambientais 

estaduais, 2.323 municípios declararam ter planos de resíduos sólidos (41,7%).

As condições de vida das populações urbanas também se vêem suscetíveis a situações  de riscos de desas-

tres naturais, sendo os mais recorrentes as inundações, alagamentos, enxurradas, deslizamentos, estiagens, 

secas e vendavais. As ações desenvolvidas no período tiveram como base o Plano Nacional de Gestão de 

Riscos e Resposta a Desastres Nacionais, elaborado em 2012, que atua nos eixos de prevenção, monitoramen-

to e alerta, mapeamento das áreas de risco e ações de resposta e reconstrução.  Esta ação está pautada na 

identificação dos 821 municípios prioritários, que apresentam os maiores índices de letalidade, desabrigados, 

desalojados e com recorrência de desastres, selecionados no universo de 3.792 municípios que apresentaram 

registros de desastres naturais entre os anos 1991 e 2010. 

Na vertente de prevenção foram realizadas ações de levantamento do grau de vulnerabilidade social e ambien-

tal das áreas de risco, envolvendo o mapeamento de 1.113 municípios para setorização de riscos a movimentos 

de massa e inundações, o mapeamento destinado à orientação da ocupação de solos em 291 municípios e 

a elaboração de 66 cartas geotécnicas de aptidão à urbanização, em apoio ao planejamento urbano em mu-

nicípios críticos a esses desastres. A prevenção também se dá pelo apoio do PAC a intervenções estruturais 

de drenagem urbana sustentável que atenderam a 77 municípios com obras de controle das cheias e erosões 

fluviais, drenagem e contenção de encostas. A resposta a desastres está amparada no Sistema Integrado de 

Informações sobre Desastres (S2ID), utilizado desde 2013, e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(SNPDC), do qual participam Estados e Municípios, que atuam tanto em ações de socorro e assistência a vítimas 

como em ações de monitoramento e alerta, em parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de 

Desastres Naturais (CEMADEN), criado em 2011. 
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Principais desafios para as políticas públicas 

No Brasil tanto a população como a atividade econômica são desigualmente distribuídas no território. tal qua-

dro histórico vem a demandar enorme esforço em termos de políticas e recursos para a sua modificação. O 

período que se inicia com a redemocratização das condições políticas nacionais, a partir de 1985, tem sido mar-

cado pelo continuado esforço em prol da redução das disparidades sociais e econômicas. Os preceitos sociais 

e cidadãos da Constituição de 1988 representam muito bem este consenso nacional em torno a este esforço 

de avanço democrático. Em face disso, sucessivos governos vêm orientandos políticas para a superação dos 

desafios de eliminação da pobreza e da elevada desigualdade de renda e bem-estar. O conjunto de reflexões 

e dados apresentados nestas seções precedentes vislumbram esta trajetória de compromissos institucionais 

públicos para este propósito. 

Pode-se organizar os elementos aqui discutidos em torno a 3 proposições norteadoras do esforço de política 

pública recente no país: 

Primeiro, políticas públicas são efetivas: a constatação de que a ação governamental na forma de política 

pública tem sido, neste período analisado de 2000-2015, realmente capaz de produzir modificações para 

melhor na vida das populações mais pobres bem como nas regiões menos desenvolvidas;

Segundo, políticas nacionais têm forte impactos nas regiões: as políticas de dimensão nacional como 

a macroecono0mica, a social e as de infraestrutura tendem a surtir efeitos mais fortes e duradouros nas 

regiões que as políticas regionais explícitas, mas mesmo assim nem sempre são capazes de reduzir dis-

paridades regionais;

terceiro, políticas nacionais precisam ser regionalmente orientadas para a convergência de renda e 

bem-estar: as políticas de caráter nacional nem sempre são capazes de produzir uma orientação de con-

vergência de resultados entre s regiões menos e as mais desenvolvidas devendo ser mais enfaticamente 

orientadas para reduzir as distancias que separam as condições socioeconômicas prevalecentes nas re-

giões no país. 

Isto leva a considerar que dentre os desafios a serem superados nos próximos anos coloca-se como muito rele-

vante o da  melhoria do ambiente de relações federativas em prol de um federalismo cooperativo e de coesão 

social e regional. Para tal, acredita-se que seja necessário que a sociedade e o Estado brasileiros organizem 

seus propósitos, de maneira continuada no tempo, com vistas ao seguinte:

Maior qualificação dos entes federados subnacionais (Estados e Municípios) para a implementação e mo-

nitoramento de políticas públicas. Os arranjos federativos em políticas sociais em educação, saúde e assis-

tência social ganharam desde a Constituição de 1988 uma feição universal quanto a sua abrangência nacional 

e interfederativa com ampla presença dos três entes de governo (união, estados e municípios). Contudo, para 

as demais políticas de infraestrutura e/ou produtiva (urbana, regional, rural, saneamento, transportes etc) ainda 

não foram encontraram arranjos federativos adequados e capazes de contribuir para um desenvolvimento re-

gional mais equânime no país. 

Ampliar esforço de atuação compartilhada e interfederativa. Em face da concentração de recursos tributários 

e de poderes políticos e institucionais no governo federal, os demais governos subnacionais têm papel restrito 

no ambiente federativo nacional. Decorre deste quadro de atuação restringido que estados e municípios ten-

dem a enfrentar de maneira recorrente limitações institucionais e de gestão para a realização compartilhada 

de políticas públicas. Cabe, portanto, ao governo federal a iniciativa do fortalecimento do pacto federativo e da 

coesão social regional por meio de ações que apoiem de maneira crescente a atuação dos governos subnacio-

nais nos processos de elaboração, execução e avaliação de políticas públicas nacionais.

Manutenção do esforço de aplicação de recursos em políticas públicas com repercussão na redução de 

desigualdades. Reconhece-se internacionalmente que o Brasil nas últimas duas décadas foi capaz de executar 

políticas públicas que resultaram em ampliação dos níveis de bem-estar, redução da miséria e da desigualdade 
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de renda. todos estes avanços têm sido possíveis pela ampliação do gasto público em direção a patamares 

próximos ao que se observa em países que resolveram seus problemas de pobreza e desigualdade e alcança-

ram o estágio do desenvolvimento. Nos últimos dois anos, decorrente da forte crise econômica, tem havido um 

notório refreamento do gasto em políticas públicas para as populações mais vulneráveis colocando em cheque 

os ganhos já obtidos. O alerta aqui é que o governo e a sociedade têm o dever de preservar recursos naquelas 

políticas que são mais relevantes para as pessoas e regiões mais pobres do país, visando à garantia, assim, do 

propósito da coesão social e regional.
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