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As agendas internacionais de desenvolvimento promovidas pelas Nações Unidas
e suas agências têm sido referências importantes, desde 1961, para proposição
de políticas públicas em várias temáticas pelo mundo afora. Nas últimas três
décadas, as discussões tratadas nas Cúpulas Mundiais dos anos 1990 — sobre
meio ambiente, direitos humanos, educação, desenvolvimento social, mulher
entre outros — e a agenda pactuada na Declaração do Milênio1, em 2000, com
pequena parte dos compromissos por elas veiculadas, criaram uma mobilização
intensa em âmbito internacional para a promoção de políticas e programas
sociais, além de intercâmbio mais intenso de documentos, estudos e avaliações
de políticas públicas.
O advento da Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)2
em 2015 tem um potencial mobilizador certamente maior que as iniciativas
anteriores, seja pelo escopo de temas tratados, pela escala global de países
que envolve como também pelos desafios de superação do paradigma de
desenvolvimento que estão colocados. A Agenda ODS propõe o princípio
de indissolubilidade entre crescimento econômico, desenvolvimento social
e proteção ambiental. Advoga por valores de equidade, coesão social e
sustentabilidade ambiental do desenvolvimento. Estabelece mais de uma
centena de metas reunidas em 17 grandes objetivos a serem perseguidos por
todos os países, ricos, de renda média ou pobres (box 1).
Não é certamente uma agenda social minimalista, como tantas vezes se
considerou a dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)3. Tal agenda
foi construída em um contexto de forte resistência de países ricos e think tanks
conservadores às pautas mais progressistas de desenvolvimento e cooperação
internacional, inspiradas na Declaração Universal dos Direitos Humanos4, de
1948, e em diversos outros tratados internacionais desde então. Nessa agenda,
os compromissos de desenvolvimento foram resumidos em oito grandes objetivos
(box 2), com clara prioridade em mitigar iniquidades sociais básicas relacionadas,
em especial, a pobreza, nutrição e saúde, e referidos aos países não desenvolvidos
e de renda média, não contemplando todo o escopo programático das Cúpulas
Mundiais, nem os países desenvolvidos.

1 ONU. Declaração do Milênio. Cúpula do Milênio, Nova York, 2000.
2 ONU. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Conferências das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, Rio de Janeiro, 2015.
3 ONU. Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Assembleia Geral das Nações Unidas, Nova
York, 2015.
4 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assembleia Geral das Nações Humanas,
Paris, 1948.
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A Agenda ODS resgata, em certa medida, um compromisso civilizatório mais
amplo ao advogar por um modelo de desenvolvimento e de políticas públicas
que promovam: a dignidade das Pessoas nas múltiplas dimensões sociais; a
Prosperidade econômica sem a debilitação do Planeta; a busca gradativa da
Paz interna e entre países, construída por meio de Parcerias entre sociedade,
Estado e instituições públicas, não governamentais e privadas. Ela propõe
metas ousadas para um horizonte temporal relativamente curto — 2030 —, que
são ainda mais desafiadoras considerando o contexto internacional de baixo
dinamismo econômico e aparente perda de adesão societária a princípios de
equidade social, de sustentabilidade ambiental e de cooperação internacional
para o desenvolvimento.
A nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável não trata só de combater
a fome e a pobreza nos países menos desenvolvidos como na Agenda do
Desenvolvimento do Milênio. Esse compromisso é certamente importante e
ainda está inconcluso em várias partes do mundo, mas a Agenda ODS busca
ampliar a seguridade e a proteção social à população, reduzir a desigualdade
e criar oportunidades de trabalho decente. Não se trata de promover apenas
ações para reduzir a mortalidade materna e na infância, mas de ampliar a oferta
de serviços de saúde necessários para o bem-estar da população. Não se trata
de ampliar apenas o acesso à educação primária, mas de garantir oportunidades
de inclusão educacional ao longo do ciclo de vida dos indivíduos. Não se trata
apenas de ampliar a cobertura do abastecimento de água e dos serviços de
saneamento, mas de garantir o tratamento efetivo de dejetos e resíduos. Não
se trata de ampliar o consumo de bens e serviços, mas de promovê-los de forma
responsável e sustentável. Não se trata de promover o crescimento econômico às
custas da sustentabilidade ambiental, mas de inovar em tecnologias de produção
mais eficientes e limpas, considerando os efeitos das mudanças climáticas. Enfim,
trata-se de um alargamento da agenda de desenvolvimento, uma ruptura com
concepções minimalistas de políticas públicas e de regulação econômica.

AGENDA ODS
BUSCA AMPLIAR A
SEGURIDADE E A
PROTEÇÃO SOCIAL
À POPULAÇÃO,
REDUZIR A
DESIGUALDADE
E CRIAR
OPORTUNIDADES
DE TRABALHO
DECENTE.
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FIGURA 1 | A AMPLIAÇÃO E A CONTRAÇÃO DA AGENDA DE
DESENVOLVIMENTO NO MUNDO
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O presente relatório situacional "Políticas públicas para o desenvolvimento
sustentável" é uma contribuição da Diretoria de Análise de Políticas Públicas
para a promoção da agenda ODS, somando-se ao acervo de outros estudos
temáticos já elaborados em orçamento, transparência pública, burocracia,
imigração e análise de redes sociais. Tendo como referência o balanço do
cumprimento dos ODM em escala mundial realizado há pouco tempo pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e os vários
relatórios de acompanhamento elaborados pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada para o Brasil desde 2003, este relatório sistematiza algumas
das mudanças sociais no Brasil no período de 1990 a 2015, com destaque para a
análise da evolução da pobreza, da insegurança alimentar e da desigualdade, do
acesso à educação básica, do comportamento da mortalidade materno-infantil,
da trajetória dos diferenciais de gênero e do nível de atendimento dos serviços
urbanos e da agressão ao meio ambiente.
Este estudo não pretende ser exaustivo, comprometido com a apresentação
de um balanço das 21 metas — e mais de 40 indicadores — da Agenda ODM.
Também não tem como objetivo deixar registrado o marco inicial para as 160
metas da Agenda 2030 — com seus quase 80 indicadores computáveis com
alguma regularidade dentre os 232 propostos. O seu propósito é mostrar como
a agenda minimalista dos ODS está sendo desdobrada em uma pauta mais ampla
de compromissos e posicionar, com um conjunto seletivo de indicadores de uma
ou outra agenda, o curso dos desafios enfrentados pelo país no passado recente
e a enfrentar em um futuro próximo.
Privilegiou-se neste estudo a análise de tendências gerais do país no período,
interpretando as mudanças a partir da conjuntura econômica e das principais
políticas, programas e marcos legais instituídos. Em algumas situações há
algum recorte regional ou segmento sociodemográfico. Os indicadores são
computados, na maioria, a partir das edições anuais da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios, da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE e de outras
fontes oficiais de informação, com base em metodologias já consolidadas ou
descritas em documentos referenciados.
Partindo dos desafios colocados pela Agenda ODM e mirando a pauta mais
densa e complexa dos ODS, esta publicação procura contribuir com um mosaico
multidimensional da situação social no país. No quadro de inquietudes políticas
e institucionais do Brasil atual, documentos como este ajudam a subsidiar o
bom debate técnico e político entre gestores públicos, parlamentares, mídia e
sociedade sobre os rumos que o país deve seguir nos próximos anos.
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BOX 1 | OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2015-2030

1. Acabar com a pobreza em todas as suas
formas, em todos os lugares

10. Reduzir a desigualdade entre os
países e dentro deles

2. Acabar com a fome, alcançar a

segurança alimentar, melhorar a nutrição,
e promover a agricultura sustentável

11. Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis

3. Assegurar uma vida saudável e

promover o bem-estar para todos, em
todas as idades

12. Assegurar padrões de consumo e
produção sustentáveis

4. Garantir educação inclusiva e equitativa
de qualidade, e promover oportunidades
de aprendizado ao longo da vida para
todos

13. Tomar medidas urgentes para

combater a mudança do clima e seus
impactos

5. Alcançar igualdade de gênero e

empoderar todas as mulheres e meninas

14. Conservar e promover o uso

sustentável dos oceanos, mares e recursos
marinhos para o desenvolvimento
sustentável

6. Garantir disponibilidade e manejo

sustentável da água e saneamento para
todos

7. Garantir acesso à energia barata,

confiável, sustentável e moderna para
todos

8. Promover o crescimento econômico

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego
pleno e produtivo, e trabalho decente para
todos

15. Proteger, recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas,
combater à desertificação, bem como
deter e reverter a degradação do solo e a
perda de biodiversidade

16. Promover sociedades pacíficas

e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à
justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em
todos os níveis

17. Fortalecer os mecanismos de

implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável

9. Construir infraestrutura resiliente,

promover a industrialização inclusiva e
sustentável, e fomentar a inovação
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BOX 2 | OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO 1990-2015

1. Reduzir, até 2015, a extrema pobreza
e a fome à metade do nível prevalecente
em 1990

2. Universalizar a educação primária

3. Promover a igualdade entre os sexos e a
autonomia das mulheres

4. Reduzir a mortalidade na infância

5. Melhorar a saúde materna

6. Combater a Aids, a malária e outras
doenças

7. Garantir a sustentabilidade ambiental

8. Estabelecer uma parceria mundial para
o desenvolvimento
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DO COMBATE À
FOME E À POBREZA
AOS DESAFIOS DA
PROTEÇÃO SOCIAL
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O combate à fome e à pobreza é talvez um dos compromissos mais reiterados
nos documentos formativos e declarações finais das diversas Conferências
Mundiais promovidas pelas Nações Unidas nos últimos cinquenta anos, das
“Décadas de Desenvolvimento” nos anos 1960 às resoluções das Cúpulas Sociais
nos anos 1990. Nas resoluções da Conferência Internacional sobre População
e Desenvolvimento (1994)5, da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social
(1995) e da Declaração de Roma sobre a Segurança Alimentar Mundial6 (1996) há
um claro e persistente apelo por políticas e estratégias nacionais para redução da
pobreza e das desigualdades e esforços para erradicação da fome no “prazo mais
curto, conforme as possibilidades de cada país”.
Assim, com tal destaque, esse compromisso conformou o primeiro dos oito
Objetivos de Desenvolvimento da Declaração do Milênio, firmados em 2000
por representantes da quase totalidade dos países. Em tal documento, os países
se comprometeram a empregar esforços para que, até 2015, houvesse uma
redução expressiva da parcela de pessoas padecendo de fome e vivendo em
situação de pobreza em seus territórios. Tais compromissos foram repactuados
de forma mais ambiciosa na nova agenda, contemplando também a ampliação
da cobertura dos sistemas de seguridade e proteção social, a redução da
desigualdade, a promoção da segurança alimentar e nutricional. Não é uma
mudança incremental em políticas sociais, mas uma redefinição de princípios
estruturantes das mesmas.

5 ONU. Relatório da Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento. Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social, Cairo, 1994.
6 FAO. Declaração de Roma. Roma: ONU, 1996.
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FIGURA 2 | TRANSIÇÃO ODM PARA ODS: DA MITIGAÇÃO DA FOME À
PROTEÇÃO SOCIAL
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No relatório de balanço global dos ODM, compreendendo o período de 1990 a
2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) constatou que os avanços nesta
dimensão estão entre os mais expressivos da agenda7. Já em 2010 teria sido
cumprida a meta de redução da extrema pobreza à metade do nível registrado
em 1990. A incidência de fome também teve queda significativa, mas os dados
atuais ainda são alarmantes: a cada oito indivíduos no mundo, pelo menos um não
tem condições de suprir suas necessidades energéticas, e cerca de 265 milhões
de crianças estão em estado crítico de desnutrição. Alguns autores argumentam
que tal desempenho seria uma consequência mais relacionada ao que se passou
na China e outros países populosos — como o Brasil — do que uma tendência
generalizada. Isso porque na África Subsaariana e na Índia os avanços teriam sido
muito mais modestos, seja na redução da pobreza, seja na mitigação da fome8.
No caso brasileiro, os avanços na redução da pobreza e na mitigação da fome
foram bastante expressivos e alcançados antes mesmo de 2015. Outras
dimensões associadas à pobreza também tiveram resultados favoráveis no
período, como a redução do trabalho infantil e da desigualdade de rendimentos,
mesmo que os patamares identificados em 2015 ainda sejam elevados em termos
comparativos internacionais.

7 ONU. Relatório Sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Nova York: ONU, 2015.
8 SUNDARAM, J. K. The MDGs and poverty reduction. In: CIMADAMORE, A.; KOEHLER, G.;
POGGE, T. (Eds.). Poverty and the Millennium Development Goals. Vol.1. 1. Ed. Londres: Zed Books,
2016, p. 26-44.
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Segundo estimativas publicadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e de
Combate à Fome (MDS), a indigência saiu de um patamar de 14% da população
brasileira em 1992 para 2,5% em 2014, com ligeiro aumento para 3,1% em 2015
(Gráfico 1)9. Nessa metodologia considerou-se como linha de extrema pobreza a
referência normativa de indigência do Plano Brasil Sem Miséria que, em junho de
2011, estava muito próxima da linha internacional de extrema pobreza do Banco
Mundial de US$ 1,25 (ajustados ao poder de paridade de compra nos EUA)10. A
pobreza — medida a partir de uma linha de referência de R$ 140 — apresentou
um declínio mais forte, caindo de 31% para 7% da população entre 1992 e 2014.
Refletindo os efeitos da piora da conjuntura econômica, em 2015, a pobreza
passou a atingir 8,3% da população.
Tendências similares de redução expressiva da pobreza e da extrema pobreza
ao longo dos últimos vinte cinco anos têm sido apontadas em vários estudos
nacionais e internacionais11. Com distintas escolhas metodológicas com respeito
ao patamar da linha de extrema pobreza e pobreza, deflatores de preços e
medidas de renda domiciliar per capita, diferentes pesquisadores e instituições
convergem em constatar a redução significativa do fenômeno, com quedas
significativas entre 1993 e 1995 e após 2004. Os estudos se diferenciam,
contudo, quanto aos patamares estimados de extrema pobreza e pobreza, seja
no início, seja no final do período. Mas vale registrar que, para 2014, várias
pesquisas apontam estimativas abaixo de 5% de extrema pobreza para o Brasil.
NO CASO
BRASILEIRO, OS
AVANÇOS NA
REDUÇÃO DA
POBREZA E NA
MITIGAÇÃO DA
FOME FORAM
BASTANTE
EXPRESSIVOS E
ALCANÇADOS
ANTES MESMO
DE 2015.

De fato, com base em outros parâmetros de linha de extrema pobreza, o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) estimou a indigência em 4,2%
da população brasileira em 2014, cifra próxima à que a Comissão Econômica
para América Latina e Caribe chegou: 4,6%. Para o mesmo ano, o Banco Mundial
estimou a extrema pobreza em 3,7% da população. As estimativas de indigência
computadas pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas são,
contudo, até um pouco mais baixas que as apontadas anteriormente, de 2,3%
(2014) e 2,9% (2015)12.

9 JANNUZZI,P. M.; SOUSA, M. F. Pobreza, desigualdade e mudança social no Brasil de 1992 a
2014: tendências empíricas para análise dos efeitos do Plano Brasil Sem Miséria e da Estratégia
Brasileira de Desenvolvimento Inclusivo. Caderno de Estudos Desenvolvimento Social em Debate,
Brasília, DF, n. 25, p. 22-55, 2016.
10 CAMPELLO, T.; FALCÃO, T.; COSTA. P. V. (Orgs.). O Brasil Sem Miséria. Brasília, DF: MDS, 2014.
11 Cf. IPEA. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Relatório Nacional de Acompanhamento.
Brasília, DF: MP, 2014.
12 Essas estimativas foram obtidas mediante consulta aos portais de dados e relatórios dessas
instituições (http://www.worldbank.org e www.fgv.br). Para uma discussão sobre indicadores
e linhas de pobreza vide FERES, J. C.; VILLATORO, P. A viabilidade de erradicar a pobreza: uma
análise conceitual e metodológica. Caderno de Estudos Desenvolvimento Social em Debate, Brasília,
DF, n. 15, 2013.
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GRÁFICO 1 | POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMA
POBREZA (%)
Brasil – 1992 a 2015
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Com tal redução da indigência e da desigualdade, era de se esperar que a fome e
a insegurança alimentar viessem a diminuir expressivamente ao longo do período.
Afinal, a linha de extrema pobreza corresponde ao custo mensal de uma cesta de
alimentos que atende às necessidades calóricas basais de um adulto. Se diminui
a parcela de pessoas com rendimentos tão baixos que não permitem a compra
dessa cesta “normativa”, espera-se que o acesso ao alimento esteja aumentando.
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De fato, relatório publicado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação (FAO) aponta que a prevalência de subalimentação caiu de 14,8% no
triênio 1990-1992 para menos de 5% nos anos 2000, piso estatístico adotado pela
organização para retirar um país do Mapa da Fome13. Pesquisa mundial posterior
da FAO, realizada em 2014, corroborou o quadro de mitigação da fome no país ao
estimar a insegurança alimentar severa em menos de 2% da população de 15 anos
ou mais. Tendência semelhante mostrou a investigação sobre insegurança alimentar
encartada em três edições da PNAD entre 2004 e 2013: situações mais graves
de privação de refeições e acesso ao alimento diminuíram de 6,9% para 3,2% dos
domicílios nesse período (Gráfico 2)14.

Se a problemática da fome parece equacionada, pelo menos até 2014, não se
pode deixar de reconhecer que o sobrepeso e a obesidade crescem de forma
alarmante na população brasileira. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar
revelaram que 24% dos adolescentes de 13 a 17 anos estão com peso acima do
ideal para idade. Em escolas particulares no sul do país, essa proporção chega a
30%, o que evidencia que não se trata de uma questão vinculada à pobreza, mas
a mudanças de hábitos alimentares da população.

13 FAO. The State of Food Insecurity in the World. Roma: ONU, 2014.
14 IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2013: Segurança Alimentar. Rio de Janeiro:
MP, 2014.
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GRÁFICO 2 | DOMICÍLIOS EM INSEGURANÇA ALIMENTAR (%)
Brasil 2004, 2009, 2013
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Outra iniquidade social associada até pouco tempo à fome e à pobreza no país
era o trabalho infantil. Ao longo do período em análise, a parcela de crianças e
adolescentes de 10 a 17 anos em atividades laborais diminuiu expressivamente,
passando de 30% em 1992 para menos de 10% em 2015 (Gráfico 3). A maior
queda observada ocorreu entre crianças de 10 a 13 anos: 18% estavam
ocupadas em 1992, e menos de 3% em 2015. No meio rural, contudo, a taxa de
ocupação desse segmento era de 8% no final do período. Embora venha caindo
ao longo dos anos, o trabalho de adolescentes de 14 a 15 anos e de jovens de 16
a 17 anos ainda está em patamares elevados. Em contextos urbanos, o trabalho
infantil também é encontrado em segmentos médios da população15.

15 MONTAGNER, P. O trabalho infantil e o Programa Bolsa Família. Cadernos de Estudos Desenvolvimento Social em Debate, Brasília, DF, n. 25, p. 86-98, 2016.
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GRÁFICO 3 | POPULAÇÃO OCUPADA COM IDADE DE 10 A 17 ANOS,
POR FAIXA DE IDADE (%)
Brasil 1992 a 2015
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Na Agenda de Desenvolvimento Sustentável os compromissos com a redução
da pobreza, da fome e do trabalho infantil foram repactuados de forma a serem
superados até 2030. Para tanto, a nova agenda preconiza ações que levem à
diminuição da desigualdade de rendimentos e à estruturação de mecanismos de
proteção social, viabilizados por políticas públicas e/ou inserção qualificada no
mercado de trabalho. Afinal, na literatura especializada produzida nas últimas
décadas são recorrentes os achados quanto aos fatores de risco à pobreza e
à insegurança alimentar: falta de oportunidades de inclusão produtiva, baixo
rendimento do trabalho, inexistência de um piso social mínimo, baixa cobertura
de seguro contra o desemprego, contra a perda de capacidade laboral pelo
envelhecimento, doenças e acidentes de trabalho16.

16 PNUD. Progresso Multidimensional: Relatório de Desenvolvimento Humano Regional para a
América Latina e o Caribe. Nova York: ONU, 2015.
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Desigualdade de renda e proteção social são duas dimensões sociais com
comportamento positivo ao longo do período estudado. Desde os anos 1990,
a renda domiciliar per capita dos mais pobres cresceu mais rapidamente que a
dos mais ricos, alterando, em alguma medida, a desigualdade no país. O Índice
de Gini, medida clássica para estudos de distribuição de renda, passou de 0,61
em 1993 para 0,51 em 2015 (Gráfico 4). Ainda assim, como registrado em
relatório do Banco Mundial, “o país continua extremamente desigual. Em 2014,
os 40% mais pobres detinham, aproximadamente, 12% do total de renda gerada,
enquanto os 20% mais ricos abocanhavam 56%”17.

GRÁFICO 4 | EVOLUÇÃO DA DESIGUALDADE DE RENDA MEDIDA
PELO ÍNDICE DE GINI
Brasil 1992 a 2015
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17 WORLD BANK. Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality. Washington: World
Bank Group, 2016.
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Uma das formas de dimensionar o acesso à proteção social no Brasil é por meio
do nível de formalização das relações de trabalho, isto é, da parcela de população
ocupada com registro em carteira ou, de forma mais compreensiva, pela parcela
dos ocupados com contribuição à previdência social. Avaliada segundo esse
último conceito, a taxa de formalização no país aumentou gradativamente nos
últimos 25 anos. Em 1992, cerca de 43,6% dos ocupados contribuíam para
algum instituto de previdência, em 2015 esse percentual chegou a 61,7%
(Gráfico 5). Em que pese o avanço de 18 pontos percentuais na cobertura
previdenciária da população ocupada, há outros 38% sem seguro contra
acidentes de trabalho e perda de capacidade laboral.

GRÁFICO 5 | OCUPADOS COM CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA (%)
Brasil 1992 a 2015
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Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração FGV/DAPP
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Tiveram papel decisivo para a redução da pobreza e a mitigação da fome no
país, como reconhecem o PNUD, outras organizações multilaterais e diversos
estudos acadêmicos, o desempenho do mercado de trabalho ao longo dos anos
2000, a política de valorização real do salário mínimo e a ampliação de cobertura
de programas de transferência de renda desde meados dos anos 1990, como
o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Benefício de Prestação
Continuada, a Aposentadoria Rural e, em especial, o Programa Bolsa Família. Não
menos importantes foram a estruturação do Sistema Único de Assistência Social
e as ações de segurança alimentar — fomento à agricultura familiar para produção
de alimentos e compras governamentais de alimentos, entre outras — pelos
estados e municípios no país. O esforço de articulação federativa e intersetorial
na implementação e no aperfeiçoamento do Cadastro Único para Programas
Sociais é outro aspecto a destacar em termos de avanços institucionais.
Esse legado de políticas públicas e avanços institucionais colocam o país em
patamar diferenciado para enfrentamento dos desafios da Agenda 2030
de superação da pobreza e da insegurança alimentar nos próximos 13 anos.
Contudo, não são alvissareiros os sinais da conjuntura do mercado de trabalho
desde 2015, apontando aumento do desemprego, interrupção da queda da
desigualdade e perda de postos de trabalho formais.

ESSE LEGADO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS E AVANÇOS
INSTITUCIONAIS COLOCAM
O PAÍS EM PATAMAR
DIFERENCIADO PARA
ENFRENTAMENTO DOS
DESAFIOS DA AGENDA
2030 DE SUPERAÇÃO
DA POBREZA E DA
INSEGURANÇA ALIMENTAR
NOS PRÓXIMOS 13 ANOS.

02

DA UNIVERSALIZAÇÃO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
AOS DESAFIOS DA
QUALIDADE DO ENSINO
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Em 1990, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada na
Tailândia, estabeleceu compromissos em torno da garantia de que todas as
pessoas teriam acesso à uma educação capaz de promover uma vida digna, uma
sociedade mais justa, equânime e humana. Como resultado desta conferência
foram publicados a Declaração Mundial sobre Educação para Todos e o Plano
de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem, em que
foi enfatizada a urgência em “garantir o acesso à educação para as meninas e
mulheres e superar todos os obstáculos que impedem sua participação ativa no
processo educativo”18.
Esses compromissos foram reafirmados na Cúpula Mundial de Educação em
Dakar, em 200019, destacando a importância do cuidado e da educação na
primeira infância, das necessidades de aprendizagem de todos os jovens e
adultos, homens e mulheres, e da preocupação com a qualidade do processo
educacional. Dessa agenda de compromissos, no pacto firmado nos ODM,
definiu-se como prioritário advogar pela universalização da educação primária
em todo o mundo de modo que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos,
terminassem um ciclo completo de ensino básico.
A Agenda 203020 amplia os compromissos públicos na área, seja no percurso
escolar, seja nos propósitos almejados por meio da educação. Qualidade da
oferta e equidade de acesso devem estar presentes na formação educacional
para que qualquer pessoa possa ter a possibilidade de desenvolver seu potencial,
da educação infantil à educação técnica e superior, se desejado. Para além de
desenvolver competências e habilidades para inserção virtuosa no mercado
de trabalho, o processo educacional deve contribuir para consolidar valores de
coesão social, diversidade cultural e sustentabilidade ambiental.
QUALIDADE DA
OFERTA E EQUIDADE
DE ACESSO DEVEM
ESTAR PRESENTES
NA FORMAÇÃO
EDUCACIONAL PARA
QUE QUALQUER
PESSOA POSSA TER
A POSSIBILIDADE DE
DESENVOLVER SEU
POTENCIAL.
18 UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas
de aprendizagem. Jontiem: ONU, 1990, p. 4.
19 UNESCO. Declaração de Dakar: Educação para Todos. Dakar: ONU, 2000.
20 ONU. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Nova York: ONU.
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FIGURA 3 | TRANSIÇÃO ODM PARA ODS: DO ACESSO À ESCOLA
ÀS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS DE QUALIDADE, EM TODAS
MODALIDADES, DESENVOLVENDO POTENCIAIS E SOCIABILIDADES
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Na avaliação do cumprimento dos ODM, o relatório da ONU constatou um
enorme progresso no acesso à educação primária entre os países e, em 2015,
a meta de universalização estava próxima a ser atingida em todas as regiões
do mundo. Nos países em desenvolvimento, a taxa líquida de matrícula na
educação primária alcançou 91% em 2015. Na África Subsaariana, contudo,
em que pese os avanços rápidos no período, a taxa líquida alcançou 80% em
2015. Nessa região e em outros países em desenvolvimento, persistem ainda
grandes desafios para o acesso e a permanência das crianças na escola primária,
especialmente para as mais pobres e aquelas residentes em áreas rurais.
Os avanços e desafios da educação podem ser compreendidos por meio de
indicadores de acesso, fluxo e qualidade. A partir de indicadores de acesso, como
taxa bruta e líquida de escolarização, é possível verificar o percentual da população
que está matriculada nas instituições de ensino e nas respectivas etapas
educacionais. Já os dados de fluxo, representados pela taxa de distorção idadesérie, permitem aferir se os matriculados estão frequentando a escola na etapa
educacional correspondente à sua faixa etária. Por fim, indicadores de qualidade,
como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), permitem
averiguar se os estudantes estão de fato adquirindo os devidos conhecimentos.

Oportunidade de
acesso à educação
técnica
e superior para
quem desejar;
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O Brasil vivenciou uma profunda melhora no acesso à educação em todas as
faixas etárias representativas das etapas do ensino básico nos anos 1990, o que
o levou a atingir a universalização do acesso ao ensino fundamental nos anos
2000. Em 2015, 98% das crianças e adolescentes estavam na escola (Gráfico
6). Avanço importante também pode ser constatado na escolarização de
crianças de até 5 anos. A cobertura da educação infantil — 4 a 5 anos — passou
de 60% para 84% entre 1990 e 2015. No entanto, entre crianças menores,
de até 3 anos, a despeito do aumento de 239% nas matrículas, apenas 26%
estão na creche. Entre adolescentes e jovens de 15 a 17 anos o quadro é mais
preocupante: há mais de uma década, a taxa de escolarização não passa dos
85%. O quadro se revela ainda pior se computada a escolarização líquida (que
considera se os estudantes estão na idade certa para o ano escolar) no ensino
médio, que era de 63% em 2015. Com isso, apenas 59% dos jovens de 19 anos
no país haviam concluído o ensino médio naquele ano.

GRÁFICO 6 | POPULAÇÃO FREQUENTANDO ESCOLA, SEGUNDO
FAIXAS ETÁRIAS (%)
Brasil 1992 a 2015
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A distorção idade-série é um dos grandes motivadores da evasão definitiva de
adolescentes e jovens do sistema escolar e ingresso precoce no mercado de
trabalho21. Nas últimas décadas, as taxas de distorção idade-série diminuíram em
todas as etapas do ensino básico obrigatório (Gráfico 7). No entanto, é possível
identificar que, ao final do período analisado, ainda existem discrepâncias entre
diferentes grupos, em especial em relação à população negra e aos residentes de
áreas rurais. Em 2015, enquanto a taxa de distorção idade-série total dos anos
finais do ensino fundamental era de 24,5%, para a população negra ela era de
28,6%, e para residentes de áreas rurais do sexo masculino alcançava 42,4%.
As disparidades também existem entre as regiões do Brasil, com o Sudeste
obtendo as melhores taxas, enquanto o Norte tem piores, chegando a 42% a
distorção idade-série no ensino médio, segundo os dados do INEP para o ano de
2015. As desigualdades também são profundas quando se desagregam os dados
em ensino público e privado. Enquanto a taxa de distorção do ensino fundamental
na escola pública é de 21,9%, no ensino privado este número cai para 5,5%. No
ensino médio, essa diferença é ainda maior: a taxa é de 30,4% no ensino público e
de 7,3% no privado.
O comportamento da taxa de distorção idade-série acompanha a evolução
das taxas de repetência e de evasão, aumentando quando ocorrem picos de
repetência e diminuindo nos anos escolares nos quais a evasão aumenta.
Segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) sobre os resultados do Programa de Avaliação de Sistemas
Educativos (PISA - Programme for International Student Assessment, em inglês)
de 201522, o Brasil era o segundo país, entre 58 participantes da avaliação, com
o maior percentual de estudantes que já tinham repetido ao menos um ano
escolar: mais de 35%. Segundo o mesmo relatório, em todos os países da OCDE,
foi verificado que estudantes socioeconomicamente desfavorecidos são mais
propensos a repetir um ano, mesmo depois de considerados seu desempenho
acadêmico, sua motivação e comportamento. A repetência gera distorção idadesérie, que, por sua vez, gera evasão, o que cria um obstáculo claro ao objetivo de
redução das desigualdades via educação.

21 INDICADORES EDUCACIONAIS EM FOCO Nº 11. Paris: OECD, fev. 2013.
22 OECD. PISA 2015: Results in Focus. Paris: OECD, 2016.

O BRASIL
VIVENCIOU
UMA PROFUNDA
MELHORA
NO ACESSO
À EDUCAÇÃO
EM TODAS AS
FAIXAS ETÁRIAS
REPRESENTATIVAS
DAS ETAPAS DO
ENSINO BÁSICO NOS
ANOS 1990, O QUE O
LEVOU A ATINGIR A
UNIVERSALIZAÇÃO
DO ACESSO
AO ENSINO
FUNDAMENTAL
NOS ANOS 2000.
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GRÁFICO 7: DEFASAGEM IDADE-SÉRIE, SEGUNDO NÍVEIS DE ENSINO (%)
Brasil 1995 a 2015
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A qualidade da educação no Brasil é avaliada por meio do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). O IDEB é o resultado da média
da proficiência em Língua Portuguesa e Matemática e do rendimento baseado
na taxa de aprovação da etapa de ensino, escalonado para uma amplitude de
0 a 10 pontos. Com tal definição, a medida reúne dois conceitos distintos e
igualmente importantes, congregando os indicadores de fluxo escolar com as
médias de desempenho nas avaliações. Segundo o INEP, a combinação entre
fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um
sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados melhores no Sistema
de Avaliação da Educação Básica (SAEB) ou na Prova Brasil, o fator fluxo será
alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, por outro lado,
o sistema apressar a aprovação do aluno sem desempenho, o resultado das
avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema.
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Desde 2005, os dados do IDEB vêm progredindo, mas evidenciam também que
esta melhora não ocorre de forma igual entre as diferentes etapas escolares
(Gráfico 8). Enquanto os melhores índices e progressos ocorrem nos anos iniciais
do ensino fundamental, etapa que já alcançou em 2015 a meta definida para
2017, o IDEB do ensino médio não apresenta qualquer evolução desde 2011,
com patamares abaixo de 5.
GRÁFICO 8 | ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,
SEGUNDO NÍVEIS E ETAPAS DE ENSINO
(INDICADOR NA ESCALA DE 0 A 10)
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Outra medida de avaliação da qualidade da educação é o já citado PISA,
exame coordenado pela OCDE a cada três anos que abrange três áreas do
conhecimento – Leitura, Matemática e Ciências (Gráfico 9). É importante
destacar que essa avaliação é feita com jovens de 15 anos de idade matriculados
a partir do 8º ano do ensino fundamental. No Brasil, por conta da distorção idadesérie vista anteriormente, uma parcela significativa dos alunos nessa faixa etária
é avaliada sem ter ingressado ainda no ensino médio, o que afeta negativamente
o resultado nacional. Assim, o desempenho do Brasil acaba sendo bem inferior à
média geral da OCDE. De fato, no ranking de 72 países em 2015, o Brasil ficou
em 63ª em Ciências, 59ª em Leitura e 66ª em Matemática.
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GRÁFICO 9 | DESEMPENHO DE ALUNOS DE 15 ANOS NO PISA
SEGUNDO ÁREA DE CONHECIMENTO
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No Brasil, a universalização foi alcançada ao longo das últimas décadas, abrangendo
não apenas a educação primária, mas todo o ensino fundamental. Nesse período, o
ensino básico passou por importantes modificações com a criação de diversas políticas
e programas educacionais com foco na ampliação do acesso às escolas. Vale destacar
nesse sentido a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), implantado nacionalmente
em 1998 e ampliado com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização do Magistério (FUNDEB), a partir de 2007. Programas
de construção de creches e escolas, transporte escolar, qualificação e melhoria da
remuneração dos professores certamente estão também por detrás dos avanços.
Felizmente, o acesso ao nível superior tem aumentado de forma significativa,
passando de 3,4 milhões para 8,1 milhões de matrículas, entre 2003 e 2015, segundo
dados do INEP.
Apesar desses progressos na ampliação da cobertura escolar, há vários desafios
a serem enfrentados nos próximos anos, seja na ampliação do acesso à educação
infantil, especialmente para a população de baixa renda, seja na redução da defasagem
idade-série no ensino fundamental e, ainda, no enfrentamento da evasão escolar
na passagem do ensino fundamental para o ensino médio. Melhoria da qualidade
da educação, ampliação da jornada escolar e valorização da escola como espaço de
fortalecimento da sociabilidade, tolerância às diferenças e respeito à diversidade são
outros desafios não menos importantes.
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03

DA REDUÇÃO DA
MORTALIDADE
INFANTIL À ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE
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A preocupação com as condições de vida e de desenvolvimento das crianças
entrou na agenda internacional logo após a Segunda Guerra, com a criação do
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Era necessário proteger as
crianças da violência, da desnutrição, do trabalho forçado e de outros flagelos
em diversas regiões, em situações de conflitos armados, pobreza ou mesmo
em contextos de menor gravidade. Desde então, diversos compromissos foram
firmados para a proteção e o desenvolvimento da criança, como a Declaração dos
Direitos da Criança23, em 1959, a Convenção sobre os Direitos da Criança24, em
1989, e as resoluções de redução da mortalidade, da desnutrição e do trabalho
infantil na Cúpula Mundial da Infância, em 1990.
A prioridade do combate à fome e à pobreza na Agenda ODM influenciou a
definição da pauta de atenção à saúde nos países menos desenvolvidos com foco
na mortalidade materno-infantil e nas doenças comuns no subdesenvolvimento.
Essas problemáticas já eram discutidas em fóruns internacionais há algumas
décadas, e a Declaração do Milênio representou uma oportunidade para fortalecêlas na agenda de cooperação internacional. A promoção da saúde pública ficou
inscrita em três dos oito compromissos do ODM. Na nova Agenda ODS, as
problemáticas básicas da saúde no subdesenvolvimento são reiteradas, mas como
parte de uma pauta mais ampla de acesso a serviços universais de saúde, frente às
mudanças do perfil epidemiológico das morbidades e óbitos como as neoplasias,
acidentes, problemas circulatórios, álcool, drogadição e depressão.
Na Agenda ODM, a proteção à vida e ao desenvolvimento da criança foi
assegurada — além do combate à fome e do acesso à escola — na meta de
ampliação do acesso aos serviços de saúde. Estabeleceu-se o compromisso de
redução de dois terços da mortalidade de crianças com menos de 5 anos de idade
entre 1990 e 2015, o que implica a necessidade de políticas de saúde maternoinfantil e investimento em infraestrutura urbana.

23 ONU. Declaração dos Direitos da Criança. Assembleia Geral das Nações Unidas, [S.l.], 1959.
24 UNICEF. A Convenção sobre os Direitos da Criança. Assembleia Geral das Nações Unidas, [S.l.],
1989.
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FIGURA 4 | TRANSIÇÃO ODM PARA ODS: DA REDUÇÃO DA
MORTALIDADE INFANTIL À PROMOÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
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A necessidade de garantir condições adequadas de gestação, que contribuem
para a redução da mortalidade neonatal, e de viabilizar a concretização de uma
das bandeiras do movimento feminista internacional — o direito à saúde sexual e
reprodutiva, defendido na Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento (1994) — colocaram a saúde materna na Agenda ODS.
Também contribuíram para isso os esforços anteriores na agenda internacional
como a Iniciativa de Maternidade Segura, lançada em 1987 na Conferência
Internacional sobre Maternidade Segura, em Nairóbi. Nos ODM, o compromisso
com a saúde materna foi incluído com a meta de reduzir em três quartos a razão
de mortalidade materna.
Malária, esquistossomose, tuberculose e hanseníase são doenças típicas do
subdesenvolvimento e de condições de pobreza, consequência da precariedade
da infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de serviços
de atendimento à saúde. Assim, é natural que tenham sido incluídas na Agenda
ODM. O caráter pandêmico que a HIV/Aids adquiriu ao longo das últimas
décadas também a colocou como objeto de preocupação e acompanhamento na
Declaração do Milênio, especialmente pelo potencial de incidência em grupos
populacionais mais vulneráveis em termos socioeconômicos e de gênero.

A PRIORIDADE DO
COMBATE À FOME
E À POBREZA NA
AGENDA ODM
INFLUENCIOU A
DEFINIÇÃO DE
PAUTA DA ATENÇÃO
À SAÚDE NOS
PAÍSES MENOS
DESENVOLVIDOS
COM UM ENFOQUE
NA MORTALIDADE
MATERNO-INFANTIL
E NAS DOENÇAS
COMUNS NO SUBDESENVOLVIMENTO.
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Na avaliação do cumprimento dos ODM pelo mundo, a ONU identificou um
declínio considerável na mortalidade de crianças, ainda que não na intensidade
estabelecida na meta. A taxa de mortalidade de menores de cinco anos no mundo
diminuiu mais da metade, caindo de 90 para 43 óbitos por mil nascidos vivos
entre 1990 e 2015. A taxa de mortalidade materna, segundo a UNICEF, teve
uma queda de 45% em relação ao patamar de 385 por 100 mil nascidos vivos
observado em 1990. Essa redução ocorreu, sobretudo, após os anos 2000,
especialmente no sul da Ásia (64%) e na África Subsaariana (49%).
Os progressos contra as doenças da pobreza foram também significativos. Segundo
a ONU, a incidência de malária e de tuberculose não apenas parou de crescer
como foi revertida. No caso da malária, a taxa global de incidência caiu 37%, e a
taxa de mortalidade 58%. No caso da tuberculose a taxa de prevalência caiu 41%,
entre 1990 e 2013, e a taxa de mortalidade, 45%. As novas infecções por HIV
diminuíram aproximadamente 40% entre 2000 e 2013, de 3,5 milhões de casos
para 2,1 milhões. Em 2014, 13,6 milhões de pessoas com HIV recebiam terapia
antirretroviral (TARV) em todo o mundo, um aumento significativo se comparado
às 800 mil pessoas que recebiam este tipo de terapia em 2003. Entre 1995 e 2013,
estima-se que a TARV evitou 7,6 milhões de mortes por AIDS no mundo.
No Brasil, os avanços em termos de promoção à saúde foram ainda mais
expressivos que os observados no mundo. Segundo a UNICEF, a mortalidade na
infância (crianças até 5 anos) caiu de 64 por mil nascidos vivos para 16 por mil
nascidos vivos entre 1990 e 2015 (Gráfico 10). Apenas 62 países cumpriram a
meta de redução em dois terços nessa dimensão. Com respeito à mortalidade
infantil (óbitos de menores de até 1 ano de idade), a taxa passou de 53 para
14 por mil nascidos vivos no Brasil nesse período. O país reduziu também o
diferencial regional da mortalidade infantil, mas o Nordeste apresenta ainda
taxas 30% superiores à média nacional.

A ONU IDENTIFICOU UM
DECLÍNIO CONSIDERÁVEL
NA MORTALIDADE DE
CRIANÇAS, AINDA QUE
NÃO NA INTENSIDADE
ESTABELECIDA NA META.
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GRÁFICO 10 | TAXA DE MORTALIDADE NA INFÂNCIA E
MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
Brasil 1990 a 2015
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Fonte: Grupo Interagências das Nações Unidas para Estimativas sobre Mortalidade Infantil (IGME), 2015

Contribuiu para tal comportamento nesse período a estruturação de ações
interfederativas em saúde materno-infantil e programas como o Estratégia Saúde
da Família, no contexto de implementação do Sistema Único de Saúde, instituído
pela Constituição de 1988. A cobertura desses serviços, assim como outras
ações de proteção social — como o Bolsa Família — em cuidados com primeira
infância (creches e educação infantil), a ampliação da cobertura da rede de água e
esgotos e as garantias do Estatuto da Criança e do Adolescente25 (1990) também
foram decisivas para a redução da mortalidade de crianças no país. Não menos
importante foi a ampliação da cobertura vacinal, que contribuiu para a queda
na mortalidade infantil apontada. Entre 1994 e 2015, a parcela de crianças
vacinadas e potencialmente protegidas de um conjunto de doenças que estão
no calendário infantil26 passou de 38% para 91%. Em quatro regiões do país a
cobertura vacinal estava acima de 90% (Gráfico 11) em 2015.

25 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, DF, 16 jul. 1990, p. 13563.
26 São elas: hepatite B, sarampo, rubéola, caxumba, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia por
haemophilus influenzae e poliomielite.
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GRÁFICO 11 | COBERTURA VACINAL DE CRIANÇAS ATÉ 1 ANO (%)
Brasil e Regiões, 1994, 2000 e 2015
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O Brasil também apresentou resultado positivo em relação à mortalidade
materna, mas não o suficiente para cumprir a meta de redução de 75% do nível
de 1990. Por mortalidade materna considera-se o óbito de mulheres durante a
gestação ou dentro de um período de 42 dias após o parto, independentemente
da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada
com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela (não são incluídas,
portanto, causas acidentais ou incidentais). Assim, a mortalidade materna pode
ser evitada em 92% dos casos, dependendo da qualidade da cobertura e da
qualidade dos serviços de saúde que são oferecidos à mulher27.

27 BRASIL. Monitoramento e Acompanhamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher (PNAISM) e do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM). Brasília, DF: SPM, 2015.
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A razão da mortalidade materna passou de 143 óbitos de mulheres por 100 mil
nascidos vivos em 1990 para aproximadamente 60 por 100 mil em 2015, uma
diminuição de 58% no período (Gráfico 12). Favoreceram para essa queda os
elevados percentuais de partos realizados em hospitais (98%) e de mães com ao
menos uma consulta pré-natal (98%). As disparidades regionais são bem mais
expressivas que as apontadas para a mortalidade infantil. Em 2015, enquanto
Santa Catarina apresentava taxas de mortalidade materna de 30,9 por 100 mil
nascidos vivos, o Maranhão alcançava 99, 5 por 100 mil.

GRÁFICO 12 | RAZÃO DE MORTALIDADE MATERNA (POR 100 MIL
NASCIDOS VIVOS)
Brasil 1990 a 2015
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A redução mais acentuada da mortalidade materna é limitada pelo elevado
percentual de partos cesáreos, que envolvem riscos adicionais para mães
e crianças. Afinal, quase 70% dos óbitos maternos no país decorrem de
complicações obstétricas na gravidez, no parto e no puerpério decorrentes
de intervenções, omissões ou tratamentos incorretos. Em 1994, as cesáreas
representavam 37,8% dos partos (Gráfico 13). Em 2012, essa proporção chegou
a 56%28, muito acima da recomendação da Organização Mundial de Saúde29
de até 15% do total de partos ou mesmo do definido pelo Ministério da Saúde,
de 29%30. Mudar esse perfil não é importante apenas para favorecer a redução
dos riscos de mortalidade materna, mas para garantir o uso mais eficiente dos
recursos públicos nos gastos crescentes em saúde pública.

GRÁFICO 13 | DISTRIBUIÇÃO DO PARTOS SEGUNDO NATUREZA (%)
Brasil 1994, 2000, 2006, 2012
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Fonte: Indicadores e Dados Básicos - Brasil 2013/DATASUS

28 Fonte: IDB-2013, http://tabnet2.datasus.gov.br/cgi/idb2013/matriz.htm, acesso em julho de
2017
29 OMS. Declaração da OMS sobre Taxas de Cesáreas. Genebra: OMS, 2015.
30 BRASIL. Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação Cesariana. Brasília, DF: MS, 2015.
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O combate a doenças associadas à pobreza ou doenças negligenciadas também
apresentou avanços, porém mais significativos em umas que em outras. A
incidência de malária passou de 3,8 casos por mil habitantes para menos do
que 1. Está praticamente ausente no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Mas
no Norte do país, a incidência era de 9,9 por mil habitantes em 2013; na região
Amazônica31 era de 6,3 por mil habitantes.
Em relação à tuberculose e à hanseníase, os avanços são menos expressivos. A
incidência de tuberculose passou de 51,8 casos por 100 mil em 1990 para 37,3
em 2012. A região Norte apresenta uma taxa maior que as demais regiões (45,2
casos por 100 mil habitantes em 2012) seguida pelo Sudeste (40,2). O Brasil está
entre os 22 países que concentram 80% dos registros de tuberculose no mundo.
A incidência de hanseníase também caiu, passando de 20 casos por 100 mil
habitantes em 1990 para 17,4 em 2012. As regiões Norte e Centro-Oeste
apresentam taxas mais elevadas, acima de 40 por 100 mil habitantes.
A detecção e a mortalidade por HIV/AIDS permaneceram estáveis ao longo do
tempo. Mas, segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS
(UNAIDS Brasil), nos últimos 10 anos, a taxa de detecção tem crescido entre jovens
do sexo masculino. Chama atenção o crescimento da taxa na faixa etária entre 15
e 24 anos, que em 2004 era de 9,7 por 100 mil pessoas e em 2015 já atingia 13,9
(Gráfico 14). Por outro lado, houve uma queda expressiva nos casos de HIV/AIDS
entre crianças menores de 5 anos, o que indica a diminuição da transmissão vertical,
de mãe para filho. A mortalidade bruta por AIDS tem se mantido estável, em torno
de 6 óbitos por 100 mil pessoas ao longo dos últimos 10 anos.
Estes resultados podem ser debitados ao Programa Nacional DST/ AIDS
e Hepatites Virais, referência mundial no controle do vírus e da doença. O
programa oferece tratamento gratuito, acesso a medicações, amplia a cobertura
de ações preventivas além de desenvolver políticas contra discriminação dos
portadores. O licenciamento compulsório de antirretrovirais a partir de 2001 e
a nacionalização da produção viabilizaram a distribuição universal dos fármacos.
Com isso, o Brasil apresenta uma das maiores coberturas de tratamento
antirretroviral (TARV) entre os países de baixa e média renda: mais da metade
(64%) das pessoas com HIV recebe TARV.
O COMBATE A DOENÇAS ASSOCIADAS À
POBREZA OU DOENÇAS NEGLIGENCIADAS
TAMBÉM APRESENTOU AVANÇOS, PORÉM MAIS
SIGNIFICATIVOS EM UMAS QUE EM OUTRAS.

31 AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR e TO.
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GRÁFICO 14 | TAXA DE DETECÇÃO DE CASOS DE AIDS (POR 100 MIL)
Brasil 2004 a 2015
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Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, http://indicadores.aids.gov.br/, acesso em julho
de 2017.

Como afirmado anteriormente, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece
atendimento universal desde a atenção básica a atendimentos mais complexos.
Sua porta de entrada são os serviços oferecidos em postos e centros de saúde e
unidades de Saúde da Família. O cadastro no Programa Saúde da Família permite,
portanto, observar o alcance do SUS no país juntamente com outros indicadores.
Ao observar a evolução da porcentagem da população32 cadastrada no PSF e
a parcela que tem assistência médica privada, é possível notar que houve um
aumento da proporção da população coberta por serviços de saúde nos últimos
15 anos (Gráfico 15). Percebe-se ainda que houve um crescimento consistente da
população que contrata serviços de assistência médica privados e que o estado
tem tido dificuldade em manter a taxa de cobertura do PSF acima de 60%, nível
alcançado em 2010, 2012 e 2013 na série analisada.

32 Os números foram calculados levando em conta a população coberta ou cadastrada pelo serviço sobre o universo da população brasileira. Este último, fruto da projeção populacional do IBGE.
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GRÁFICO 15 | TAXA DE COBERTURA DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA PRIVADA E TAXA DE COBERTURA DO CADASTRO DO
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (%)
Brasil 2000 a 2015
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A necessidade da igualdade de direitos para homens e mulheres está na agenda
global desde a elaboração da Carta das Nações Unidas33, em 1945, e da posterior
Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Nas primeiras décadas, o
esforço em relação à desigualdade de gênero priorizou a codificação dos direitos
legais e civis das mulheres e a coleta de dados sobre a situação das mulheres no
mundo. Contudo, observou-se com o tempo que apenas a existência de leis não
seria suficiente para garantir a efetiva igualdade de direitos.
Assim, um segundo momento na luta pela igualdade se inicia com a convocação
de quatro Conferências Mundiais das Nações Unidas sobre Mulheres, sendo a
primeira na Cidade do México, em 1975. Os esforços empreendidos passaram
por várias fases e transformações até o reconhecimento de que a participação
das mulheres é essencial para todo o processo de desenvolvimento, buscando
assim seu empoderamento e a promoção do direito à participação plena em todos
os níveis da atividade humana34.
Nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a promoção da igualdade de gênero e
da autonomia das mulheres aparece como o terceiro entre os oito objetivos. Naquele
momento, o foco foi a educação. A meta era centrada, em especial, na eliminação
da disparidade entre os sexos nos diferentes níveis de ensino. Alguns indicadores
traziam outras dimensões, como participação política e renda.
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável amplia e aprofunda a questão
da efetivação da igualdade de gênero. Segundo o documento das Nações Unidas,
“alcançar o potencial humano e do desenvolvimento sustentável não é possível
se para metade da humanidade continuam a ser negados seus plenos direitos
humanos e oportunidades. Mulheres e meninas devem gozar de igualdade de acesso
à educação de qualidade, recursos econômicos e participação política, bem como
a igualdade de oportunidades com os homens e meninos em termos de emprego,
liderança e tomada de decisões em todos os níveis”35.

ENFRENTAR OS RESULTADOS DA
DESIGUALDADE DE GÊNERO NA
ESFERA PÚBLICA TAMBÉM É UMA
FORMA DE RESSIGNIFICAR OS
VELHOS PAPÉIS ATRIBUÍDOS ÀS
MULHERES NA VIDA PRIVADA.
33 ONU. Carta das Nações Unidas. Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional, São Francisco, 1945.
34 ONU MULHERES. The Four Global Womens’ Conferences 1975‒1995. Nova York: ONU,
2000.
35 ONU. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Nova York: ONU.
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FIGURA 5 | TRANSIÇÃO ODM PARA ODS: DA PROMOÇÃO DA
IGUALDADE ENTRE OS SEXOS PARA O ALCANCE DA EQUIDADE DE
GÊNERO E EMPODERAMENTO FEMININO
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Empoderar mulheres por meio da promoção de igualdade de acesso à educação
possibilita uma maior integração delas nos setores da economia, alcançando
objetivos maiores de desenvolvimento, sustentabilidade e direitos humanos.
Enfrentar os resultados da desigualdade de gênero na esfera pública também
é uma forma de ressignificar os velhos papéis atribuídos às mulheres na vida
privada. Ou seja, ampliar a participação feminina na vida produtiva do país ajuda
a modificar antigos valores que impõem às mulheres o desempenho exclusivo dos
cuidados dos filhos e da casa.
Na avaliação sobre o alcance dos ODM realizada pela ONU, constatou-se
um aumento significativo do acesso de mulheres à escola nos países em
desenvolvimento no período de 1990 a 2015. Na Ásia, por exemplo, a razão de
mulheres para homens nas escolas aumentou em 39%. Além disso, os números do
mercado de trabalho mostraram aumento da presença de mulheres em funções
não agrícolas e queda de 13 pontos percentuais da taxa de participação feminina
em empregos vulneráveis. Em termos de representatividade política houve alguns
avanços nesse período, mas os números ainda são desfavoráveis: no mundo,
apenas um em cada cinco parlamentares é mulher.
No Brasil, a década de 1990 marca a ampliação das políticas públicas destinadas a
questões de gênero para além das áreas de saúde materno-infantil. Desde então,
foram criados programas de proteção e amparo a mulheres em situação de risco,
incentivos a geração de emprego e renda e apoio a mulheres rurais36. Embora os
progressos tenham sido significativos, ainda há enorme espaço para melhorias.

36 NASCIMENTO, J. X. Políticas Públicas e Desigualdade de Gênero na Sociedade Brasileira:
Considerações Sobre os Campos do Trabalho, da Política e da Ciência. Mediações, v. 21, n. 1, p.
317-337, 2016.
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Levar mais meninas à escola foi uma das metas estabelecidas no escopo dos
ODMs. Grandes beneficiárias da expansão do ensino básico no Brasil, elas são
maioria em todos os níveis de escolaridade atualmente. O maior volume de
mulheres nas escolas também se traduz em maior escolaridade deste grupo em
relação aos pares do sexo masculino. Vencida a barreira da entrada no sistema
educacional, outros desafios se impõem. Incentivar que mais mulheres optem por
carreiras tidas como masculinas pode produzir impactos positivos na redução da
desigualdade de rendimento entre os sexos.
O MAIOR VOLUME
DE MULHERES
NAS ESCOLAS
TAMBÉM SE
TRADUZ EM MAIOR
ESCOLARIDADE
DESTE GRUPO EM
RELAÇÃO AOS
PARES DO SEXO
MASCULINO.

O sistema de ensino superior é um lócus interessante para se investigar as
possíveis causas da diferença salarial entre os sexos. A distribuição de homens
e mulheres entre as distintas carreiras guarda consigo efeitos de papéis de
gênero arraigados socialmente, que penalizam as profissionais na competição
por melhores rendimentos. As mulheres tendem a ser maioria em carreiras
relacionadas ao cuidado e ao ensino, enquanto os homens se concentram em
carreiras da área de exatas. A baixa representatividade de mulheres nas carreiras
de Engenharia, Ciências e Exatas contribui para a diferença salarial entre os
sexos, uma vez que são estas as áreas mais valorizadas no mercado37.
No Brasil, as mulheres são maioria em áreas como Educação, Saúde — com
exceção de Medicina —, Bem-Estar Social, Humanidades e Artes. As carreiras nas
áreas de Ciências, Matemática, Computação e na grande área de Engenharia,
Produção e Construção, em contrapartida, são ocupadas largamente pelos
homens, o que explica, em parte, os maiores ganhos salariais deste grupo38. Entre
2002 e 2010, observamos que o percentual de matrículas femininas e masculinas
foi pouco alterado. Carreiras“femininas”, como as compreendidas pela área de
humanas, são a escolha de aproximadamente 80% das mulheres matriculadas
nas faculdades e universidades brasileiras. Por outro lado, carreiras “masculinas”,
como as engenharias, são escolhidas por cerca de 80% dos homens estudantes
do ensino superior.
No entanto, esse quadro pode estar mudando. As matrículas de mulheres em
cursos de bacharelado no ensino superior registraram um aumento de 31%
entre 2009 e 2015, um pouco maior do que o de homens (Gráfico 16). Assim, a
proporção de mulheres em cursos de bacharelado saiu de 69% em 2009 para
75% em 2015.
37 MANN, A.; DiPRETE, T. Trends in Gender Segregation in the Choice of Science and Engineering Majors. Social Science Research, v. 42, n. 6, p. 1519-154, 2013. CHARLES, M.; BRADLEY, K.
Equal but Separate? A Cross-National Study of Sex Segregation in Higher Education. American
Sociological Review, v. 67, n. 4, p. 573-599, 2002.
38 BRUSCHINI, C.; LOMBARDI, M. R.; MIGLIORANZA, C. M.; RICOLDI, A. Trabalho, renda
e políticas sociais: avanços e desafios. In: BARSTED, L. L.; PITANGUY, J. (Orgs.). O progresso das
mulheres no Brasil 2003-2010. Rio de Janeiro: CEPIA/Brasília, DF: ONU Mulheres, 2011, p.
142-177. RIBEIRO, C. A. C.; SCHLEGEL, R. Estratificação horizontal da educação superior (1960
a 2010). In: ARRETCHE, M. (Org). Trajetórias das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos
cinquenta anos. São Paulo: Editora Unesp/CEM, 2015, p. 133-162.
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GRÁFICO 16 | DISTRIBUIÇÃO DE MATRÍCULAS POR GRAU
ACADÊMICO E GÊNERO
Brasil 2009 e 2015
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Fonte: INEP. Adaptação FGV/DAPP

Em relação ao mercado de trabalho, a participação de mulheres na População
Economicamente Ativa (PEA) saltou de 18,5% em 1970 para 50% em 201039.
Alguns dispositivos legais foram importantes por criarem condições de proteção
ao trabalho feminino após a redemocratização. A Constituição de 1988 no art.7,
inciso XX, garante a “proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante
incentivos específicos”, e no inciso XXX estabelece a “proibição de diferença de
salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo,
idade, cor ou estado civil”.

39 PINHEIRO, Luana Simões; MEDEIROS, Marcelo. Desigualdade de gênero em tempo de
trabalho pago e não pago no Brasil 2013. Texto para Discussão 2214, Ipea: 2016.
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Posteriormente, em 1995, a lei nº 9.029 proibiu “a exigência de atestados
de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos
admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho”. Em 1999, a
lei 9.799 inseriu “na Consolidação das Leis do Trabalho regras sobre o acesso
da mulher ao mercado de trabalho”. Em 2001, a lei 10.224 tipificou e penalizou
o assédio sexual, a lei 10.208 possibilitou ao empregador doméstico facultar o
FGTS e o seguro-desemprego, e a lei 10.244 oficializou a realização de horas
extras por mulheres que, apesar de não prevista em lei, já ocorria na prática.
Dentre as políticas especificamente voltadas para a redução da disparidade de
salário entre homens e mulheres destacam-se alguns mecanismos financiados
pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, a partir de 1993, para a qualificação da
população economicamente ativa (PEA) feminina.
Contudo, contabilizar mais anos de estudos, assumir postos de gerência e direção
e entrar cada vez mais em carreiras de presença majoritariamente masculina
ainda não resultou para as mulheres em efetiva reversão da disparidade salarial
entre os sexos. Grupos específicos dentro do universo feminino merecem
destaque. A situação da mulher negra é um caso exemplar em que duas
marcações estruturantes da desigualdade brasileira prejudicam a inserção
no mercado de trabalho. São as mulheres negras que ocupam os postos mais
desprotegidos e menos remunerados da PEA. Segundo o relatório “Mulher
Trabalhadora. Mais direitos, mais igualdade”40, as mulheres alcançaram o patamar
de 70% da renda masculina somente no ano de 2014. As trabalhadoras negras,
entretanto, não atingiram 40% da renda dos homens brancos considerando o
mesmo período. Base da pirâmide ocupacional, a mão de obra negra feminina
enfrenta uma dupla barreira para usufruir condições iguais às das mulheres
brancas e às dos homens.
Apesar dos avanços institucionais, a desigualdade de remuneração entre
os sexos permaneceu significativa ao longo das últimas duas décadas. A
remuneração das mulheres era 52,95% da recebida por homens em 1995 e
72,30% em 2015 (Gráfico 17).

A SITUAÇÃO DA MULHER
NEGRA É UM CASO EXEMPLAR
EM QUE DUAS MARCAÇÕES
ESTRUTURANTES DA
DESIGUALDADE BRASILEIRA
PREJUDICAM A INSERÇÃO NO
MERCADO DE TRABALHO.

40 IPEA. Mulheres e trabalho: breve análise do período 2004-2014. Brasília, DF: MP, 2016.
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GRÁFICO 17 | RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DA POPULAÇÃO
OCUPADA DE 16 ANOS OU MAIS, POR SEXO (VALORES AJUSTADOS
PARA SETEMBRO DE 2015)
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Ademais, apesar dos avanços de escolaridade das mulheres e da presença
delas no mercado de trabalho, uma parcela considerável das jovens entre 15
e 29 anos é dedicada ao trabalho doméstico. Até pouco tempo atrás, ela era
equivocadamente classificada pela literatura como “Nem Nem” — termo usado
para denominar a população de jovens nessa faixa etária que não estudava,
trabalhava ou procurava emprego. Em 1992, os assim denominados “Nem Nem”
representavam 17,7% dos jovens entre 15 e 19 anos. Em 2015, a proporção era
de 14,4%. Estimava-se ainda que dois terços desses jovens seriam mulheres.
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Mas as jovens que estão fora das atividades consideradas produtivas e
consomem grande parte do seu tempo com os afazeres domésticos, cuidando
de irmãos, idosos e seus próprios filhos, não podem ser consideradas inativas.
Por isso, ao levar em consideração estas e outras especificidades do uso do
tempo entre homens e mulheres de 15 a 29 anos, pesquisas recentes procuram
entender quais são as atividades que este público de fato desempenha41. A Pnad
de 201442, por exemplo, incluiu uma questão que investiga o motivo de o jovem
não ter frequentado a escola, não ter trabalhado ou procurado emprego no
período de referência. Com isso, passou a ser possível a identificação estatística
dos jovens com responsabilidade domésticas e daqueles estudando para exames
vestibulares, concursos e novos empregos, por exemplo43.
Outra esfera com relevante desigualdade de gênero no Brasil é a
representatividade política. Mesmo com o importante aumento na presença
de mulheres no Legislativo a partir de 2002, especialmente em relação ao
percentual de senadoras eleitas, o avanço não foi suficiente para equalizar o
desequilíbrio entre os sexos no Congresso brasileiro. Enquanto a população
brasileira é composta por 51,5% de mulheres, apenas 9,9% da Câmara dos
Deputados e 18,5% do Senado foram ocupados por elas com as eleições de 2014.
De 1998 até 2014, foi registrado um aumento de 4,3 pontos percentuais de
mulheres na Câmara e de 11,1 pontos no Senado. Apesar desse incremento, a
tendência mais recente é de estabilização no percentual de mulheres eleitas para
cargos nas duas Casas desde 2002 (Gráfico 18).

MESMO COM O IMPORTANTE AUMENTO
NA REPRESENTATIVIDADE DE MULHERES
NO LEGISLATIVO A PARTIR DE 2002,
ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO AO
PERCENTUAL DE SENADORAS ELEITAS,
O AVANÇO NÃO FOI SUFICIENTE PARA
EQUALIZAR O DESEQUILÍBRIO ENTRE OS
SEXOS NO CONGRESSO.

41 CEPAL. Panorama Social de América Latina 2016: documento informativo. Santiago: ONU, 2016.
42 IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2014: síntese de indicadores. Rio de Janeiro:
MP, 2015.
43 Até o momento de elaboração deste relatório o IBGE não disponibilizou os microdados
relativos a essa variável para uso público.

59

GRÁFICO 18 | PARTICIPAÇÃO POLÍTICA (%)
Brasil 1998 a 2014
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Uma das iniciativas para o aumento de mulheres no sistema político é a inserção
de cotas de gênero no Poder Legislativo. A lei 9.100 de 1995, ao determinar
as regras das eleições municipais de 1996, instituiu que, no mínimo, 20% das
vagas de cada partido ou coligação deveriam ser de candidaturas de mulheres. A
norma foi expandida com a Lei das Eleições (lei nº 9.504/1997), que estabeleceu
que cada partido deve preencher mínimo de 30% e o máximo de 70% para
candidaturas de cada sexo. No entanto, essas iniciativas não têm viabilizado
efetivamente maior presença de mulheres no Congresso, como observado na
composição das Casas. A mesma desigualdade representativa entre os sexos é
percebida no Executivo. Apesar de o Brasil já ter tido uma mulher na Presidência,
elas sempre foram minoria na composição dos ministérios. Somente durante o
primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff o país teve cerca de 20% de
pastas sob o comando de mulheres44.
44 MAZOTTE, N. Legislativo é o mais desigual dos três poderes em representação feminina.
Gênero e Número, Rio de Janeiro, 20 set. 2016. Disponível em: http://www.generonumero.media/
legislativo-e-o-mais-desigual-em-representacao-feminina-dos-tres-poderes/. Acesso em: set. 2017.
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Por fim, no contexto de análise das diferenças de gêneros, cabe ainda ressaltar os
avanços do país na legislação de proteção e enfrentamento da violência contra
a mulher. Neste sentido, um dos grandes símbolos das políticas destinadas
às mulheres é a Lei Maria da Penha, que, aprovada em 2006, reconheceu
a obrigação do Estado em garantir a segurança das mulheres nos espaços
público e privado ao definir as linhas de uma política de prevenção e atenção no
enfrentamento à violência doméstica e familiar.
Ainda assim, mesmo com a vigência da lei e a consequente definição de punições
mais severas àqueles que cometem crime de violência contra as mulheres, o
homicídio de mulheres era crescente até 2013 (Gráfico 19). Nesse aspecto,
vale ressaltar, o quadro é bem pior para homens, especialmente jovens, que têm
um risco de morte por agressões quatro vezes maior que a média do país. Essa
problemática tem sido objeto de estudo específico da DAPP em publicações e
ferramentas na Internet45.

45 Disponível em: http://dapp.fgv.br/mulheres-sao-mais-de-70-das-vitimas-dos-casos-de-agressao-notificados -na-rede-de-saude-rio/. Acesso em: out. 2017.
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GRÁFICO 19 | NÚMEROS DE MORTES E TAXAS DE HOMICÍDIOS DE
MULHERES (POR 100 MIL)
Brasil 1990 a 2013
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Fonte: Mapa da Violência 2015. Homicídio de mulheres no Brasil.

Muitas políticas ligadas a gênero foram adotadas nos últimos vinte anos. Contudo,
a despeito de todos os avanços, o Brasil ainda é bastante desigual no que tange às
questões de gênero e, em particular, vinculadas a raça. Diariamente, mulheres ainda
são discriminadas, marginalizadas e violentadas, estando longe de usufruir
de direitos iguais na vida em sociedade e no mercado de trabalho.
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A degradação ambiental entrou para na agenda internacional de
desenvolvimento no início da década de 1970, em um momento que o mundo
começava a apresentar sinais de esgotamento dos recursos naturais advindos de
um período de crescimento industrial desenfreado. Desde então, a preocupação
com o desenvolvimento sustentável vem se tornando uma questão central nas
conferências mundiais das Nações Unidas. A primeira cúpula na área foi em 1972,
em Estocolmo, e a partir daí, a defesa ao meio ambiente passou a fazer parte
oficialmente da agenda mundial.

O PAÍS CUMPRIU A
META DE REDUZIR
À METADE A
PROPORÇÃO DE
PESSOAS SEM
ACESSO À ÁGUA
POTÁVEL.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
realizada no Rio de Janeiro em 1992, foi considerada um marco em termos de
políticas ambientais. Conhecida como ECO-92, ela resultou em propostas de
trabalho em diversas frentes, com destaque para a Agenda 2146, que reuniu um
conjunto de princípios e ações para mudar os padrões de desenvolvimento em
direção à sustentabilidade, ao mesmo tempo em que também deu atenção a
questões sociais, como a promoção de infraestrutura e de condições adequadas
de habitação. Muitas dessas ações foram reformuladas, redefinidas e ampliadas
na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em
Johanesburgo, em 2002, e, dez anos depois, na Conferência Rio+20, ocorrida
novamente no Rio de Janeiro, em 2012. Nesta última, os países renovaram os
compromissos com o desenvolvimento sustentável para os próximos vinte anos,
dando início ao que depois se tornaria a Agenda ODS.
Em que pese os avanços das discussões técnica e política da pauta ambiental
nos anos 1990, a Declaração do Milênio foi bastante tímida na adoção de
metas nessa dimensão. Isto se deve à resistência do mundo corporativo e de
governos conservadores a agendas mais progressistas de desenvolvimento ou
a regulamentações — ambientais, de mercado de trabalho, etc— que pudessem
criar “obstáculos” ao crescimento econômico. Assim, os compromissos dos ODM
com a questão ambiental se traduziram em uma meta de advocacy, definida
como “integração dos princípios de desenvolvimento sustentável nas políticas e
programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais”, e outras duas,
certamente mais relacionadas à agenda social, de ampliar o acesso a saneamento
básico (água e esgoto) e a condições melhores de moradia.
Ao longo dos anos 2000, a preocupação com a questão ambiental retoma força
na agenda internacional de desenvolvimento frente a evidências científicas e
eventos impactantes da mudança climática. São progressos reveladores nesse
sentido a concretização do Protocolo de Quioto47, em 1997, e a realização
da Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, em 2011. Em diversos
46 ONU. Agenda 21. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 1992.
47 ONU. Protocolo de Quioto. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Quioto, 1997.
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países, como o Brasil, vários compromissos de preservação de recursos naturais
e biodiversidade passaram a ser incluídos nos relatórios de acompanhamento
dos ODM, antecipando o que viria a constituir uma pauta abrangente de
sustentabilidade ambiental a partir de 2015. De fato, de um único objetivo geral
nos ODM, o meio-ambiente passou a ser referência central em pelo menos 5 dos
17 grandes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2015.
Dentre as ações firmadas pela Agenda ODS, os países se propuseram a proteger
e renovar os recursos ambientais, entre outras medidas, por meio do aumento
do acesso à água e ao esgotamento sanitário, da redução do desmatamento e da
redução das emissões de gases de efeito estufa, além da promoção de melhores
condições de habitação. Em particular, as questões relacionadas a habitação,
serviços urbanos e transporte público constituíram um conjunto específico
de metas — sobre cidades sustentáveis — derivadas das três Conferências
Mundiais sobre Desenvolvimento Urbano (Habitat I, II e III), realizadas no
período de 1976 a 201648.

FIGURA 6 | TRANSIÇÃO ODM PARA ODS: DOS PRINCÍPIOS DE
SUSTENTABILIDADE A SUA CONCRETIZAÇÃO EFETIVA NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
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48 Vide discussão dessa agenda específica em IPEA. Relatório Brasileiro para o Habitat III.
Brasília, DF: ConCidades/IPEA, 2016.
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Segundo relatório da ONU de balanço dos ODM, em 2015, 91% da população
mundial tinha acesso a água potável, mas apenas 68% dos domicílios no mundo
tinham saneamento adequado. Um progresso considerável, de acordo com o
relatório, foi que a proporção da população urbana em favelas nos países em
desenvolvimento havia caído cerca de 10% desde os anos 2000. Os maiores
avanços ocorreram, porém, em relação às mudanças climáticas, com destaque para a
eliminação de mais de 98% das substâncias destruidoras da camada de ozônio.
No caso da trajetória da sustentabilidade ambiental no Brasil, pode-se afirmar que
houve progressos significativos nas dimensões priorizadas entre 1990 e 2015.
O país cumpriu a meta de reduzir à metade a proporção de pessoas sem acesso à
água potável, que era de 30% dos domicílios no início do período, e de menos de
15% em 2015. Na zona urbana, cerca de 94% da população tinha abastecimento
de água49 em 2015, contra 86% em 1995 (Gráfico 20). Mas foi no meio rural que o
progresso foi de fato notável: entre 1995 e 2015, a proporção de domicílios com
água canalizada em pelo menos um cômodo — por rede geral, poço ou cisterna —
passou de 42% para 76% dos domicílios particulares no período.
A evolução do acesso à água nas zonas rurais das regiões Nordeste e Norte foi
mais expressiva do que nas demais, atingindo 62% e 67% de atendimento dos
domicílios em 2015, respectivamente. Contribuíram para este avanço o Cadastro
Único de Programas Sociais, que permitiu a quantificação da demanda social
e a identificação dos domicílios-alvo, e o Programa Cisternas, que direcionou
recursos e arranjo operacional para o provimento do acesso à água.

A DECLARAÇÃO DO MILÊNIO FOI BASTANTE
TÍMIDA NA ADOÇÃO DE METAS NESSA
DIMENSÃO DEVIDO À RESISTÊNCIA DO
MUNDO CORPORATIVO E DE GOVERNOS
CONSERVADORES A AGENDAS MAIS
PROGRESSISTAS DE DESENVOLVIMENTO OU A
REGULAMENTAÇÕES.

49 Segundo definição utilizada pelo IPEA/DISOC, abastecimento adequado de água em domicílios da área urbana corresponde a domicílios com água canalizada proveniente de rede geral
de distribuição em pelo menos um cômodo do domicílio. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/
retrato/indicadores_habitacao_saneamento.html. Acesso em setembro/2017.
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GRÁFICO 20 | DOMICÍLIOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ADEQUADO, SEGUNDO LOCAL DE RESIDÊNCIA (%)
Brasil 1995 a 2015
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O Brasil também cumpriu a meta com relação ao provimento da infraestrutura de
esgotamento sanitário50: ao longo dos vinte anos em análise, a parcela de
domicílios particulares sem acesso a esgotamento sanitário caiu de 47% para
menos de 23%. No meio urbano, em 2015, 75% dos domicílios tinham acesso
adequado a esgoto, o que equivale a um aumento de mais de 13 pontos
percentuais no período (Gráfico 21). Já na zona rural, menos da metade dos
domicílios (43,3%) possuía acesso a esgotamento sanitário adequado em 2015.
Ainda assim, houve um avanço considerável em comparação com a parcela
registrada em 1995, de 23,4%. O baixo percentual de domicílios na zona rural
com acesso ao esgotamento sanitário ocorre principalmente em função da
diversidade das áreas rurais brasileiras, o que dificulta a extensão de alguns
serviços de saneamento básico nas áreas mais isoladas. Nesses casos, serviços
como fossas sépticas e poços artesianos são considerados mais adequados.

50 Segundo definição utilizada pelo IPEA/DISOC, esgotamento sanitário adequado em domicílios da área urbana considera domicílios que possuem rede coletora de esgoto ou pluvial ou
fossa séptica ligada à rede coletora. Já o esgotamento sanitário adequado em domicílios da área
rural considera os domicílios com rede coletora de esgoto ou pluvial, domicílios com fossa séptica
ligada ou não à rede coletora. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores_habitacao_saneamento.html. Acesso em setembro/2017.
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GRÁFICO 21 | PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ACESSO AO
ESGOTAMENTO SANITÁRIO ADEQUADO, SEGUNDO LOCAL DE
RESIDÊNCIA (%)
Brasil 1995 a 2015
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Fonte: PNAD/IBGE. Elaboração: IPEA/DISOC

Outro grande desafio a ser enfrentado no âmbito das políticas públicas voltadas
para cidades é o déficit habitacional. O indicador oficial usado para mensurá-lo
no país é calculado pela Fundação João Pinheiro (FJP) desde 1995 e considera
as moradias já existentes, mas que não estão em condições de atender
corretamente às necessidades dos moradores, seja por sua precariedade ou
por sua condição de deterioração em função do uso prolongado do tempo.
Considera-se também a necessidade de incremento de estoque de moradias
e fatores relacionados a condições adequadas de saneamento, passando pelo
percentual da renda das famílias que é gasto com aluguel e a adequação do tipo
de material utilizado na construção da habitação.
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GRÁFICO 22 | DÉFICIT HABITACIONAL EM DOMICÍLIOS
PARTICULARES PERMANENTES
Brasil 2007 a 2015
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Fonte: Fundação João Pinheiro utilizando dados da PNAD/IBGE

Segundo estimativas da Fundação João Pinheiro51, o déficit habitacional em
2007 correspondia a seis milhões de domicílios, dos quais cinco milhões (83,5%)
estavam localizados em áreas urbanas (Gráfico22). Essa predominância de déficit
de moradias nas regiões urbanas se manteve ao longo do período analisado e
é decorrente da carência de infraestrutura básica, como provimento de água,
energia elétrica, esgotamento sanitário ou coleta de lixo. Como era de se esperar,
a falta de moradia adequada está concentrada na parte mais vulnerável da
população, parcialmente atendida pelo programa Minha Casa Minha Vida, do
governo federal, além de programas habitacionais nos estados.

51 BRASIL. Déficit habitacional municipal no Brasil 2007. Brasília, DF: Fundação João Pinheiro,
2009.
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Os dados preliminares de 2015 divulgados pela FJP52 indicam que o país
enfrentava um déficit habitacional de 6,2 milhões de moradias, em termos
absolutos, ou seja, um aumento de 3,3% no período de 2007 a 2015. No
comparativo regional, as regiões Sudeste e Nordeste continuaram apresentando
o maior déficit habitacional absoluto, de cerca de 2,4 e 1,9 milhões de
moradias, respectivamente, tendência verificada desde 2007. No entanto, a
composição do déficit nas duas regiões é bastante distinta. No Sudeste, ele é
predominantemente na área urbana (98,1% de moradias). Já no Nordeste o
déficit habitacional nas áreas rurais é bem superior: 27,2% dos domicílios.
NO BRASIL, O SETOR
DE AGROPECUÁRIA
TEM SIDO O
PRINCIPAL
CONTRIBUINTE
PARA O AUMENTO
DO EFEITO ESTUFA,
RESPONSÁVEL POR
CERCA DE 69% DAS
EMISSÕES DE GASES
DE EFEITO ESTUFA
EM 2016.

Em suma, a trajetória do déficit habitacional brasileiro no período de 2007 a 2015
mostra que alguns padrões de desigualdade persistiram ao longo do tempo. Apesar
de o déficit ter apresentado tendência de aumento no período houve uma queda
no número de moradias precárias e no adensamento exagerado. O que explica
o aumento registrado no período é o crescimento de 30% do componente ônus
excedente de aluguel entre os anos de 2007 e 2012.
Com relação à dimensão ambiental propriamente dita, vale ressaltar a evolução
do desmatamento no Brasil nas últimas décadas. O país apresenta vegetação
predominantemente florestal em toda sua extensão, sendo mais da metade do
seu território coberto por florestas naturais ou plantadas53. Essa característica
confere ao Brasil uma enorme biodiversidade, com cinco diferentes tipos de
biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Além
disso, o país tem a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, que abrange 1/3
das florestas tropicais úmidas do planeta54 e representa, em termos de extensão,
mais de 77% das florestas naturais do Brasil55.
A taxa de desflorestamento bruto anual da região da Amazônia Legal é medida
pela razão entre a área total desflorestada anualmente e a área total dos estados
que compõem a região: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá,
Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. Quando o desmatamento está associado
a ocorrência de queimadas — geralmente ligadas à atividade agropecuária —, o
processo passa a agravar a emissão de gases de efeito estufa. No Brasil, o setor de
agropecuária tem sido o principal contribuinte para o aumento do efeito estufa,
responsável por cerca de 69% das emissões de gases de efeito estufa em 201656.
52 BRASIL. Déficit habitacional no Brasil 2015: resultados preliminares. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2017.
53 IPEA. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Relatório Nacional de Acompanhamento.
Brasília, DF: MP, 2014.
54 IBGE. Indicadores de desenvolvimento sustentável: Brasil 2015. Rio de Janeiro: MP, 2015.
55 IBGE. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Relatório Nacional de Acompanhamento.
Brasília, DF: MP, 2010.
56 MELLO, D. Agropecuária é responsável por 69% das emissões de gases do efeito estufa.
Agência Brasil, São Paulo, 26 out. 2016. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-10/setor-agropecuario-e-responsavel-por-69-das-emissoes-de-gases.
Acesso em: out. 2017.
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GRÁFICO 23 | TAXA DE DESMATAMENTO (KM2/ANO)
Amazônia Legal 1992 a 2015
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Fonte: Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite — PRODES — INPE/MTCI.
Disponível em http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2016.htm, acesso em setembro/2017.
Nota: As taxas de 1993 e 1994 são a média de desmatamento entre esses dois anos e, portanto, possuem um
único valor.

Nas duas últimas décadas, a Amazônia sofreu um desmatamento bastante
acentuado. Segundo dados do PRODES — projeto que realiza o monitoramento
do desmatamento por satélite na Amazônia Legal —, entre 1992 e 2004, o
desmatamento na região apresentou uma tendência de aumento e em 1995 foi
registrada a maior área desflorestada, de aproximadamente 30 mil km2 (Gráfico
23). A partir de 2004, a região apresentou queda consistente no desmatamento
até 2012, o que representou uma redução de 84% nesse período. De 2013 em
diante, a taxa oscilou de um ano para o outro, atingindo 6.207 km2 em 2015, o
que corresponde a um aumento da área desmatada de 34% nesses três anos.

Dos nove estados que compreendem a região da Amazônia Legal, o Mato Grosso
e o Pará foram os que apresentaram as maiores áreas de desmatamento entre
1992 e 2015. Os dois estados são conhecidos pelo desenvolvimento ostensivo
das atividades agrícolas nas últimas décadas, a chamada fronteira agrícola. No
período analisado, o Mato Grosso sofreu um desmatamento absoluto de 118.724
km2, o que corresponde a uma taxa média anual de 5.802 km2. A proporção da
área desmatada no estado equivale a 34,8% do total de terras desmatadas da
Amazônia Legal. Já o Pará, reconhecido historicamente como fonte de recursos
naturais, como o minério de ferro, e com o desenvolvimento da atividade agrícola
em plena ascensão nas últimas décadas, representou 33,8% do desflorestamento
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total da Amazônia Legal. Por outro lado, ambos os estados tiveram peso na
redução da área total de desmatamento a partir de 2004, com uma queda de 86%
no Mato Grosso e de 76% no Pará.
Em relação às mudanças climáticas, em 2009 o país se comprometeu
voluntariamente a reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 36,1%
e 38,9% até 2020. O CO2 e outros gases de efeitos estufa são os principais
responsáveis pelo aquecimento global.

GRÁFICO 24 | EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA, POR SETOR
(EM TONELADAS)
Brasil 1990 a 2015
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Fonte: Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa com base nos dados do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

A trajetória de emissões de gases de efeito estufa nas últimas duas décadas
apresentou grande variação, com período de aumento crescente no volume
de emissões até 2004 (Gráfico 24). De 2005 a 2015, o volume de emissão foi
descendente. Essa queda ocorre sobretudo em função da adoção de atividades de
baixo carbono no setor de agricultura, principal contribuinte em termos de volumes
de gases de efeito estufa. Outros setores da economia, como energia e processos
industriais, também aderiram a esses projetos visando a mitigação dos efeitos das
mudanças climáticas.
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Conclusão

DA TRANSIÇÃO
À DIFUSÃO DOS
PRINCÍPIOS
CIVILIZATÓRIOS
DA AGENDA 2030
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Da Declaração do Milênio à Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável
houve uma ampliação expressiva do escopo requerido de políticas públicas e da
pauta de ação coletiva para continuidade de avanços civilizatórios neste século.
O aumento no número de objetivos (de 8 para 17) e de metas (de 21 para 169)
entre as agendas já sinaliza essa característica. Como foi mostrado em cada
seção desta publicação, a pauta de compromissos setoriais torna-se mais ampla
e complexa, resgatando preocupações já presentes há muito tempo na agenda
internacional de desenvolvimento.
Mas a mudança fundamental entre as duas plataformas de consensos
internacionais está nos princípios e valores societais que advogam e na
natureza das políticas que induzem. Nos ODM, em um mundo com abundância
de recursos, o princípio mobilizador foi o da responsabilidade pública com
as iniquidades sociais mais graves como fome, pobreza, mortalidade infantil,
analfabetismo de crianças. Nos ODS, são destacados valores humanos como
dignidade, equidade e coesão social, respeito à diversidade e sustentabilidade
ambiental. Na primeira agenda, advogou-se pela necessidade de políticas
compensatórias, focalizadas e setoriais; na segunda, reitera-se a importância da
integração de políticas universais, políticas afirmativas de direitos e promotoras
de equidade, menos fragmentadas na concepção e na oferta dos bens e serviços.
Se nos ODM, desenvolvimento é superação das iniquidades sociais básicas, nos
ODS, desenvolvimento é conquista de patamares civilizatórios mais elevados
nas perspectivas econômica, social e ambiental.

SE NOS ODM, DESENVOLVIMENTO É
SUPERAÇÃO DAS INIQUIDADES SOCIAIS
BÁSICAS, NOS ODS, DESENVOLVIMENTO É
CONQUISTA DE PATAMARES CIVILIZATÓRIOS
MAIS ELEVADOS NA PERSPECTIVA
ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL.
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FIGURA 7 | DA FRAGMENTAÇÃO À INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS
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Os desafios dessa concepção de desenvolvimento — e o ceticismo que os
cerca em meios acadêmicos e políticos — não serão superados sem inovações
expressivas em políticas públicas de natureza alocativa, redistributiva e
regulatória. Políticas públicas criadas no pós-guerra nos países centrais
e implementadas mais recentemente nos países menos desenvolvidos
produziram avanços sociais importantes, de maior ou menor amplitude nos
diferentes países, de acordo com o volume aportado em gasto público social.
Se é fato que esse legado de experiências exitosas ampliou o acesso a direitos
sociais e oportunidades de inclusão econômica nas décadas passadas, a ação
governamental se encontra, como no caso brasileiro, marcada por forte
fragmentação setorial de políticas e falhas na concepção e no desenho de
programas. A miríade de programas em operação em diferentes âmbitos e
setores tem levado a disputa de recursos — institucionais, orçamentários, de
pessoal e equipamentos —, mitigando os efeitos sinérgicos que a ação pública
poderia produzir se fosse orientada sob a égide de uma perspectiva mais
integrada de desenvolvimento.
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Nesse sentido, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável traz
princípios inovadores, pelo menos na perspectiva internacional, para formulação
e redesenho de programas públicos, que podem ajudar na superação dos diversos
problemas que conspiram contra a efetividade mais geral das políticas públicas na
atualidade. Maior cooperação federativa no desenho e no financiamento da ação
pública, intersetorialidade dos arranjos operacionais dos programas e modelos
mais flexíveis de intervenção são requisitos necessários para a consecução
simultânea de metas sociais, econômicas e ambientais. Programas precisam ser
formulados e reformulados visando a efetividade mais geral do esforço público,
não o sucesso das iniciativas setoriais, sobretudo em um contexto de menor
disponibilidade de recursos ou de expansão mais vagarosa do gasto público.
Em que pesem os avanços sociais obtidos com respeito à Agenda ODM, há
certamente muito por ser feito na trilha do desenvolvimento sustentável. Para
países africanos, a superação da pobreza em todas suas formas, da falta de alimento
à desproteção social, será um enorme desafio. Para países asiáticos e vários países
desenvolvidos, a preservação e a recuperação do patrimônio ambiental (recursos de
solo, rios, mares, espécies e atmosfera) não poderá mais ser postergada. Para Brasil
e América Latina, apesar do desempenho positivo no alcance da maioria das metas
estabelecidas nos ODM, há muito ainda por se fazer em educação, saúde, acesso
ao trabalho decente e redução da desigualdade. Se o escopo e as metas do milênio
estavam aquém do contrato social firmado pela sociedade brasileira em 1988, a pauta
do desenvolvimento sustentável reforça princípios e pactua desafios que já estavam
colocados na agenda de políticas públicas desde então.
Políticas públicas no mundo contemporâneo precisam responder a perguntas como:
Quais as estratégias mais exitosas para combater a fome, favorecer a inclusão social
e diminuir a desigualdade? Que ações e programas educacionais podem favorecer
a formação cidadã, a coesão social e o conhecimento técnico necessário para o
desenvolvimento? Quais devem ser as diretrizes do marco regulatório para assegurar
o crescimento da produção, do emprego e também a preservação ambiental?
Buscar respostas concretas para essas perguntas é o que propõe o projeto Políticas
Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. Por meio da sistematização do
conhecimento técnico-científico e da avaliação de experiências internacionais e
nacionais nesse campo, a Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação
Getulio Vargas orientados espera contribuir para o desenho de políticas e programas
públicos orientada à consecução integrada da tríade crescimento econômicodesenvolvimento social- sustentabilidade ambiental.
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