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Apresentação 
 
A democracia brasileira ainda está em processo de consolidação. Os direitos civis e 
políticos passaram a ser respeitados há pouco mais de 20 anos, e os direitos sociais 
ainda não são universais. Muitos brasileiros só fazem jus a esses direitos no campo 
jurídico-formal, pois na prática continuam não usufruindo de suas prerrogativas de 
cidadãos. 
 
O marco para o estabelecimento do Estado Democrático de Direito no Brasil foi a 
Constituição Federal de 1988. Construída a partir da influência de uma diversidade de 
sujeitos políticos, a Carta Magna assegurou diversas garantias que dão maior efetividade 
aos direitos fundamentais. Possibilitou, ainda, avanços em áreas estratégicas como 
saúde, com a implementação do Sistema Único de Saúde; direito da criança e do 
adolescente; dos indígenas; e promulgou uma série de princípios e diretrizes sobre a 
participação dos cidadãos no desenho, implementação e controle social das políticas 
públicas.  
 
Tendo com base essa lei maior, a partir do início da década de 1990, as lutas sociais se 
voltaram para construção e defesa de políticas públicas universais e garantidoras de 
direitos, por meio da criação de sistemas descentralizados e participativos nas políticas 
públicas, o que resultou na criação de milhares de conselhos em todo o país. Em geral, 
são conselhos consultivos, cujas decisões não são vinculantes para o gestor público. 
 
Segundo dados do IPEA e do IBGE, somente para as políticas públicas de assistência 
social, saúde, criança e adolescente, desenvolvimento rural, habitação e meio ambiente 
há no Brasil cerca de 20 mil conselhos municipais, o que corresponde a mais de três 
vezes o número de Câmaras de Vereadores. A esses 20 mil colegiados devem-se somar 
àqueles oriundos de políticas como educação, trabalho e renda, segurança alimentar, 
cultura, cidades, o que pode elevar esse número para, aproximadamente, 40 mil.  
 
Além dos Conselhos, foram criadas as conferências de políticas públicas, que são 
realizadas regularmente, em geral de quatro em quatro anos, reunindo milhares de 
pessoas em todo o país. Essas conferências acontecem na esfera municipal, estadual e 
nacional. Por meio delas, os participantes podem contribuir para a criação de pautas e de 
uma agenda de prioridades que irão influenciar a política pública em questão. Entre 2003 
e 2006, foram realizadas cerca de 40 conferências nacionais que envolveram mais de 2 
milhões de pessoas, entre representantes da sociedade civil (sindicatos, ongs, 
movimentos sociais, entidades de classe, empresários, igrejas, etc) e dos poderes 
públicos municipal, estadual e federal.  
 
No entanto, como lembra Alexandre Ciconello, a consolidação da participação social no 
Brasil ainda enfrenta diversos desafios, como: a resistência de vários setores do poder 
público em efetivamente compartilhar o poder com organizações da sociedade; a grande 
distância que subsiste entre os resultados formais e reais da participação; a fragilidade 
das organizações da sociedade civil tanto do ponto de vista financeiro como político; a 
dificuldade de estender a participação social para o campo da política econômica. 
 
Mas, apesar das dificuldades, a participação social tem contribuído, pelo menos no plano 
formal, para ampliação dos direitos sociais da população brasileira. Porém, um dos 
grandes desafios brasileiros é superar o descompasso entre Brasil legal e o Brasil real, ou 



 

 

seja, ajustar o que está previsto na ordem normativa com a realidade social. As leis e os 
direitos, mesmo assegurados na legislação, são cumpridos apenas parcialmente, 
excluindo os mais pobres. Como lembra Marcos Mondaini, vivenciamos a “estranha 
relação entre um país avançado em termos legais, de um lado”, e de outro, um país “que 
vive absolutamente à margem das conquistas obtidas no plano das normas e das leis”.  
 
Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a polícia brasileira é uma das 
que mais matam no mundo. O índice de homicídios de jovens em territórios de favelas e 
periferias é alarmante. O 5º Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil, do 
Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP), aponta que, entre 
1993 e 2011, ao menos 22,5 mil pessoas foram mortas em confronto com as polícias 
paulista e carioca. Uma média de 1.185 pessoas por ano, ou três ao dia. É um número 
muito elevado para um Estado que não utiliza execuções sumárias ou pena de morte em 
sua legislação.  
 
De acordo com Alexandre Ciconello, a violência se reflete na criminalização da pobreza e 
dos movimentos sociais. “Quem luta para mudar a realidade é criminalizado. Quem luta 
por democracia, pelo acesso à terra, pelos direitos reprodutivos, por democratização da 
comunicação etc, é criminalizado e relacionado a um contexto de violência”, explica.  
 
Ele lembra, ainda, que o Brasil é estruturalmente uma sociedade desigual, o que coloca a 
universalização dos direitos como questão estruturante. Segundo Ciconello, “as políticas 
públicas universais ainda não são suficientes para universalizar direitos”, pois esbarram 
em três entraves: o patrimonialismo, o racismo e o sexismo, que geram desigualdades 
relacionadas à renda, raça, gênero e território. Um exemplo, de acordo com ele, se dá na 
política de saúde, pois “ainda que tenha como pressuposto a universalidade do 
atendimento, revela-se desigual na materialidade do sistema, uma vez que as mulheres 
negras são, de acordo com pesquisas, pior atendidas do que as brancas”. 
 
Portanto, percebemos que se avançamos muito no que diz respeito às garantias de 
direitos e na participação social, ainda temos grandes desafios pela frente, especialmente 
no que diz respeito às populações mais pobres. 
 
Esta oficina foi idealizada para nos ajudar a pensar sobre os avanços obtidos nos últimos 
20 anos e sobre os desafios para os próximos cinco, em termos de direitos e participação 
social. A atividade é a segunda de uma série de três que a Rede Mobilizadores está 
promovendo neste primeiro semestre, e integra a estratégia de mobilização “COEP 20 
anos: das ruas às redes”, que está sendo realizada em comemoração aos 20 anos de 
criação do COEP. O objetivo é contribuir para um olhar sobre a redução das 
desigualdades e construir, de modo participativo, uma agenda de mobilização social que 
irá nortear a atuação da rede nos próximos cinco anos. 
 
Para subsidiar o debate, esta cartilha apresenta uma linha do tempo com marcos na área 
de direitos e participação social. O objetivo é que, ao final da oficina, possamos ampliar 
essa linha do tempo com outros marcos relevantes, e criar uma agenda com os principais 
desafios que devem ser enfrentados nos próximos cinco anos para que possamos dar 
novos passos visando à consolidação e ampliação das conquistas até agora obtidas. 
 
Boa leitura! 
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Linha do Tempo 
 
 
1992 
 
Brasil ratifica o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(PIDESC) 
O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) é um 
tratado multilateral adotado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), no dia 16 de dezembro de 1966, e que entrou em vigor na ordem internacional no 
dia 03 de janeiro de 1976, sendo ratificado pelo Brasil em 1992. 
 
É o principal instrumento internacional de proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. Consolida uma série de direitos já incluídos na Declaração Universal de Direitos 
Humanos. Possui 146 países signatários. 
 
Conta com 31 artigos, divididos em cinco partes, tratando: da livre determinação dos 
povos; da responsabilidade dos estados partes em assegurar o pleno exercício dos 
direitos garantidos no pacto; do reconhecimento do direito ao trabalho, à seguridade 
social, à alimentação, vestuário e moradia, à saúde plena, à educação, à participação 
cultural; e dispõe, ainda, sobre a obrigação dos estados de apresentarem relatórios sobre 
as medidas que adotam no sentido de realizar, nos seus territórios, esses direitos.  
 
Os relatórios ou informes são enviados para análise do Comitê de Direitos Econômicos 
Sociais e Culturais (Comitê DESC). O primeiro informe deve ser enviado nos primeiros 
dois anos após a ratificação do Pacto. Depois, devem ser remetidos a cada cinco anos. 
 
Após analisar o relatório ou informe, o Comitê DESC emite suas observações 
conclusivas. Embora essas conclusões não sejam dotadas de força legal, constituem-se 
em importante instrumento de pressão para proteção e garantia dos direitos humanos. 
 
O Governo Federal apresentou seu primeiro informe ao Comitê DESC somente em 2001 - 
com sete anos de atraso – e a sociedade civil foi quem primeiro teve a iniciativa de 
informar ao Comitê sobre a situação dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais no país. 
 
Em contrapartida ao informe de 2001, a sociedade civil, por meio da Plataforma Brasileira 
de Direitos Econômicos Sociais e Culturais (Dhesc Brasil), apresentou, em 2003, novo 
Contra-informe ao Comitê, para contestar alguns fatos levantados pelo governo federal e 
para apresentar novos dados sobre a realidade brasileira. 
 
Após a análise de todos os informes, o Comitê DESC emitiu, em maio de 2003, 
observações conclusivas acerca do cumprimento do PIDESC pelo Estado Brasileiro, 
incluindo recomendações e sugestões para sua efetivação. 
 
O Governo Federal apresentou novo informe em 2006, especificando se as 
recomendações propostas pelo Comitê DESC em 2003 foram observadas ou não. Em 
outubro de 2007, foi apresentado novo contra-informe da sociedade civil. 
 
 
 



 

 

1995 
 
Programa de Reforma Agrária do III Congresso Nacional do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra  
Nos anos 1980 e 1990, os movimentos de trabalhadores rurais ganharam força, tanto no 
campo como nas cidades. A reforma agrária, garantindo acesso à terra, tornou-se palavra 
de ordem na sociedade brasileira. A partir de meados dos anos 1980 registrou-se, de 
forma lenta e irregular, a implementação de assentamentos rurais em todos os estados da 
federação. São projetos criados muito mais para resolver situações de conflitos 
localizados, do que situações de pobreza e exclusão social, ou mesmo para resgatar o 
potencial produtivo da agricultura familiar. 
 
Em 1995, com a realização do III Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), foi reafirmado que a luta no campo pela reforma agrária era 
fundamental, mas que, para ser efetiva, teria de ser disputada na cidade. Na ocasião, a 
palavra de ordem foi: “Reforma Agrária, uma luta de todos”.   
 
As denúncias contra os massacres de trabalhadores rurais, aliadas à realização do 
congresso, faz emergir com muita ênfase o debate sobre a reforma agrária no seio da 
sociedade brasileira.  Ao Estado restou dar respostas por meio da implementação de 
assentamentos e da desapropriação de terras improdutivas. 
 
Iniciou-se, aí, uma grande batalha por parte do governo federal, na busca por melhores 
condições jurídicas que pudessem garantir os processos desapropriatórios de forma mais 
rápida e efetiva.  
 
 
Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial  
A Constituição de 1988 definiu a criminalização do racismo, o reconhecimento do direito 
de posse de terra às comunidades quilombolas e a criação da Fundação Cultural 
Palmares. Ao longo da década de 1990, houve uma aproximação maior entre os 
movimentos negros e o Estado brasileiro. Para isso contribuíram dois eventos: a 
realização da Marcha Zumbi de Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, em 
1995, em Brasília, e a participação brasileira na III Conferência Mundial contra o Racismo, 
a Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, realizada em 
Durban, em 2001.  
 
A Marcha contou com grande respaldo popular e culminou na entrega de uma proposta 
de ação, o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial, ao então 
presidente Fernando Henrique Cardoso. Neste mesmo dia, foi criado o Grupo de Trabalho 
Interministerial para Valorização da População Negra (GTI), o qual abriu espaço para uma 
participação ampliada da sociedade civil no desenvolvimento de políticas de 
reconhecimento da contribuição histórica e cultural da população negra para o país.  
 
No governo de Luís Inácio Lula da Silva, iniciado em 2003, passou a haver ampla 
utilização do termo igualdade racial, bem como sua institucionalização por meio da 
criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e do 
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, ambos em 2003. A criação da 
SEPPIR foi essencial para coordenação das ações vinculadas à temática racial, bem 



 

 

como para a institucionalização das políticas voltadas para a superação das 
desigualdades raciais e do racismo. 
 
 
1996     
 
Política Nacional de Direitos Humanos (PNDH) 
A Política Nacional de Direitos Humanos do Estado brasileiro, desenvolvida desde o 
retorno ao governo civil, em 1985, e de forma mais definida desde 1995, reflete e 
aprofunda uma concepção de direitos humanos partilhada por organizações de direitos 
humanos desde a resistência ao regime autoritário nos anos 1970. Elaborado em parceria 
com a sociedade civil e lançado em 13 de maio de 1996, o PNDH foi o primeiro programa 
para proteção e promoção de direitos humanos da América Latina, e o terceiro no mundo. 
 
Pela primeira vez, na história republicana, quase meio século depois da Declaração 
Universal de Direitos Humanos, de 1948, os direitos humanos passaram a ser assumidos 
como política oficial do governo, num contexto social e político adverso para a maioria das 
não elites na população brasileira. 
 
O plano contém princípios e propostas de ação que podem servir de base para a 
construção de alternativas para o tradicional arbítrio dos governos em relação à maioria 
da população pobre e sem acesso à plena realização de seus direitos. 
 
Mais do que um conjunto de 228 propostas de ação governamental para proteger e 
promover os direitos humanos no Brasil, o programa é um quadro de referência para a 
concretização das garantias do estado de direito e para a ação em parceria do Estado e 
da sociedade civil. É a afirmação de nova concepção de direitos humanos, como conjunto 
de direitos, universais e indissociáveis, definidos em constituições e leis nacionais e que 
correspondem a obrigações assumidas em tratados internacionais ratificados pelo 
Congresso Nacional.  
 
Dá a indivíduos e coletividades, que têm seus direitos violados ou não garantidos pelo 
Estado, acesso a mecanismos internacionais para proteção desses direitos como, por 
exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, a Subcomissão de Prevenção contra a 
Discriminação e Proteção das Minorias, o Comitê contra a Tortura, o Comitê para a 
Eliminação da Discriminação Racial, da ONU, e a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA).  
 
 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 
Foi o primeiro projeto brasileiro, em nível federal, centrado em uma transferência 
monetária às famílias de baixa renda, visando eliminar o trabalho de crianças e 
adolescentes e estimular seu ingresso na escola. 
 
O programa articula um conjunto de ações para retirar crianças e adolescentes com idade 
inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto quando na condição de aprendiz, 
a partir de 14 anos. O programa compreende transferência de renda – prioritariamente por 
meio do Programa Bolsa Família –, acompanhamento familiar e oferta de serviços 
socioassistenciais, atuando de forma articulada com estados e municípios e com a 



 

 

participação da sociedade civil. 
  
O PETI está estruturado estrategicamente em cinco eixos de atuação: informação e 
mobilização, com realização de campanhas e audiências públicas; busca ativa e registro 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; transferência de renda, 
inserção das crianças, adolescentes e suas famílias em serviços socioassistenciais e 
encaminhamento para serviços de saúde, educação, cultura, esporte, lazer ou trabalho; 
reforço das ações de fiscalização, acompanhamento das famílias com aplicação de 
medidas protetivas, articuladas com Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos 
Tutelares; e monitoramento. 
 
O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil passou a articular, 
junto com os municípios, um conjunto de ações sociais voltadas às famílias enquadradas 
no PETI.  
 
 
1997 
 
Secretaria Nacional de Direitos Humanos 
A Secretaria Nacional de Direitos Humanos (SNDH) foi criada na estrutura regimental do 
Ministério da Justiça, no ano de 1997, em substituição à Secretaria dos Direitos da 
Cidadania (SDC), a quem cabia formular, normatizar e coordenar, em todo o Brasil, a 
política de defesa dos direitos da criança e do adolescente, e defender os direitos das 
pessoas com deficiência. 
 
A SNDH ampliou as competências da SDC passando a se responsabilizar também por: 
coordenar, gerenciar e acompanhar a execução do Programa Nacional de Direitos 
Humanos, promover a cooperação com os Organismos Internacionais, e coordenar a 
escolha e entrega do Prêmio Nacional de Direitos Humanos. 
 
Em 1º de janeiro de 1999, a SNDH foi transformada em Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos (SEDH), atribuindo a seu titular o status de ministro de Estado, com 
prerrogativa de assento nas reuniões ministeriais. 
 
 
Segunda Conferência Nacional de Direitos Humanos  
Nos dias 12 e 13 de maio de 1997, um ano depois do lançamento do Programa Nacional 
de Direitos Humanos, a Segunda Conferência Nacional de Direitos Humanos se reuniu 
em Brasília, com mais de 400 participantes, sem que nenhum recurso público financiasse 
a viagem ou estada desses representantes de organizações da sociedade civil na capital 
federal, para fazer uma avaliação do Programa Nacional de Direitos Humanos.  
 
Essa Conferência foi precedida de reuniões estaduais de avaliação do programa, 
promovidas em nove estados e no Distrito Federal, organizadas por conselhos estaduais 
de defesa dos direitos da pessoa humana, comissões de direitos humanos das 
assembléias legislativas e organizações de direitos humanos. Ficou patente nos 
relatórios, tanto das plenárias, como dos grupos de trabalho na Conferência, o alto grau 
de profissionalismo, sofisticação e objetividade das discussões, tomando por base as 
conclusões da Primeira Conferência e a avaliação da implementação do Programa. 
 



 

 

2000 
 
Metas do Milênio 
As metas do milênio foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 
2000, com o apoio de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM). São eles: 
 
1 - Acabar com a fome e a miséria 
2 - Oferecer educação básica de qualidade para todos 
3 - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres 
4 - Reduzir a mortalidade infantil 
5 - Melhorar a saúde das gestantes 
6 - Combater a Aids, a malária e outras doenças 
7 - Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 
8 - Estabelecer parcerias para o desenvolvimento 
 
Para cada um dos Objetivos, o Brasil criou políticas públicas para o cumprimento das 
metas. Em algumas áreas o país tem que avançar, em outras, os indicadores positivos já 
são realidade. Um exemplo é meta 1: o Brasil alcançou o objetivo, em 2002, e 
estabeleceu nova meta, de reduzir a porcentagem de pobres a um quarto daquela que era 
registrada em 1990, que também foi cumprida e superada em 2008.  
 
Com relação à meta 2, o país obteve avanços em termos de acesso e rendimento escolar 
de crianças e jovens. Em 2009, 95,3% da faixa etária de 7 a 14 anos frequentavam o 
ensino fundamental. No mesmo ano, 75% dos jovens que haviam atingido a maioridade 
concluíram o ensino fundamental. No entanto, o Brasil convive com uma baixa taxa de 
conclusão escolar, que pode ser explicada pelos elevados índices de repetência e de 
evasão.    
 
No que diz respeito à meta 3, entre 2003 e 2011, a População Economicamente Ativa 
(PEA) feminina cresceu 17,3%, enquanto a PEA masculina aumentou 9,7%. No mesmo 
período, as mulheres aumentaram sua participação na população ocupada, passando de 
43,0% para 45,4%. Diminuíram também as diferenças entre os rendimentos do trabalho. 
Entre 2003 e 2011, o rendimento real médio das mulheres cresceu 24,9%, variação 
superior à observada entre os homens. A remuneração média das mulheres passou a 
corresponder a 72,3% da masculina, em 2011, situação menos desigual que em 2003, 
quando esta proporção equivalia a 70,8%. 
 
O país teve ótimo desempenho quanto à meta 4. A taxa de mortalidade infantil (menores 
de 1 ano) por mil nascidos vivos passou de 29,7, em 2000, pra 15,6, em 2010. Essa taxa 
é menor que a meta prevista para 2015, de 15,7 por mil nascidos vivos. A queda mais 
acentuada ocorreu na região Norte (-58,6%), que ainda apresenta a taxa mais elevada do 
Brasil: 18,5 por mil nascidos vivos. 
 
Já a meta 5 é a que o Brasil tem mais dificuldade de atingir. O país melhorou, mas ainda 
não conseguiu reduzir em três quartos a razão mortalidade materna. Segundo estimativas 
da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a razão da mortalidade 
materna era de 141 por 100 mil nascidos vivos, em 1990, e declinou para 68 por 100 mil 
nascidos vivos, em 2010. Entre janeiro e setembro de 2011, a mortalidade materna 
diminui 21%. Ocorreram 1.038 óbitos por complicações na gravidez e no parto, contra 



 

 

1.317 no mesmo período de 2010. A meta é atingir 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos 
em 2015. 
 
O país também tem se destacado em relação à meta 6. A experiência brasileira de 
combate à epidemia de HIV/Aids se tornou uma referência mundial. Desde o início da 
epidemia, em 1980, até junho de 2011, o Brasil registrou 608,2 mil casos de AIDS, mas a 
taxa de incidência passou de 20 por 100 mil habitantes, em 2003, para 17,9 por 100 mil 
habitantes em 2010. Foram notificados, em 2010, 34.218 novos casos da doença. O país 
também tem conseguido controlar a malária e reduzir a incidência da tuberculose. 
 
Com relação à meta 7, o Brasil já atingiu os objetivos relativos ao abastecimento de água 
e ao esgotamento sanitário e ruma à universalização do acesso ao abastecimento de 
água no meio urbano, mas ainda tem como grande desafio a universalização do esgoto. 
O total ligado à rede coletora ou à solução individual por fossa séptica é de 75,3%, 
segundo o Censo de 2010. 
 
No que se refere à última meta, o país tem implementado políticas públicas para 
aumentar a inclusão social, mais ainda tem muito a avançar. 
 
 
2002 
 
Conferência Nacional de Mulheres Brasileiras 
Em 2002, quando se comemoravam os 70 anos da conquista do voto feminino no Brasil, 
os movimentos de mulheres de todo o país reuniram-se para realizar a Conferência 
Nacional de Mulheres Brasileiras e para apresentar à sociedade sua Plataforma Política 
Feminista. As 2 mil mulheres reunidas na Conferência Nacional, realizada nos dias 6 e 7 
de junho, em Brasília, deixaram como uma das principais marcas desse evento histórico a 
diversidade de representações.  
 
Eram feministas dos mais diversos movimentos de mulheres; filiadas ou não a partidos 
políticos e sindicatos; ativistas de segmentos rurais e urbanos, de diferentes recortes 
temáticos: negras, lésbicas, indígenas e mulheres com deficiência. 
 
A Plataforma Política Feminista é um documento extenso, denso, propositivo e de 
conteúdo amplo e diversificado, que foi construído sobre uma base de mobilização de 
mais de 5 mil mulheres em todo o Brasil, formada através de 26 Conferências Estaduais 
realizadas entre março e maio de 2002. Com a Plataforma Feminista, os movimentos de 
mulheres reafirmam seu potencial de contestação, mobilização e elaboração política.  
 
As ênfases da Plataforma envolvem a luta contra a pobreza, a exclusão social, a 
precarização do trabalho, a violência doméstica, a redução de políticas públicas, a 
destruição do meio ambiente e da biodiversidade, o desemprego, as desigualdades 
raciais-étnicas e as violações dos direitos humanos. 
 
A proposta de realização da Conferência Nacional foi lançada em março de 2001. A 
Comissão Organizadora - formada por dez redes e articulações de mulheres que atuam 
em nível nacional - trabalhou na construção de consensos e pactos para sua preparação. 
O primeiro pacto foi o de elaboração de uma Carta de Princípios, que se transformou em 
uma espécie de mapa político de navegação, no qual os movimentos de mulheres 



 

 

reafirmam sua crítica ao modelo neoliberal injusto, predatório e insustentável do ponto de 
vista econômico, social, ambiental e ético. 
 
Para além do posicionamento no campo político de esquerda, a Carta de Princípios 
delimitou os compromissos políticos constitutivos da Conferência Nacional e da 
Plataforma Feminista: pelos direitos humanos das mulheres; contra o racismo; contra a 
discriminação a lésbicas e gays; pela descriminalização do aborto; e pelo reconhecimento 
dos direitos das pessoas com deficiência. 
 
 
2003 
 
Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) 
A criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres foi resultado de uma estratégia bem 
sucedida do movimento feminista para garantir o reconhecimento de suas pautas. Por 
meio da medida provisória nº 103, de 2003, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
transformou a antiga Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, vinculada ao Ministério 
da Justiça, na Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, ligada à presidência da 
República. Desde então ela vem se firmando como um órgão importante para a defesa 
dos direitos das mulheres. 
 
A primeira tarefa dada à Secretaria foi a constituição de um grupo de trabalho para 
elaborar a proposta de regulamentação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM). O Conselho, na verdade, já existia, mas com essa regulamentação passou a ser 
formado por representantes do governo e da sociedade civil e a integrar a estrutura da 
secretaria. 
 
No momento de sua criação, também estava entre as atribuições da secretaria a 
elaboração de um plano de ação para programar a transversalidade de gênero em todas 
as políticas do Governo Federal, e assim promover a igualdade de gênero e combater a 
discriminação. 
 
Seis anos depois, a SPM se tornou um ministério. O anúncio veio na comemoração do 
Dia Internacional da Mulher, em 2009. Assim, a SPM passou a ter liberdade orçamentária 
e autonomia para a elaboração e monitoramento das políticas públicas de gênero. Apesar 
do anúncio, só em 2012 a SPM se tornou uma Unidade Orçamentária, ou seja, de fato foi 
reconhecida como uma unidade independente da Presidência da República. 
 
 
Estatuto do Idoso 
O Estatuto do Idoso foi aprovado em setembro de 2003 e sancionado pelo presidente da 
República em 1º de outubro, por meio da lei nº 10.741, após ficar sete anos tramitando no 
Congresso Nacional. O projeto foi fruto da mobilização e organização de idosos e 
pensionistas e resultou em uma grande expansão dos direitos dos cidadãos com 
idade acima de 60 anos, instituindo penas severas a quem desrespeitar ou abandonar o 
idoso.  
 
Entre outras coisas, o Estatuto determina que "é obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação 
do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 



 

 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária". 
 
 
Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) 
A Comissão foi criada pelo Decreto sem número, de 31 de julho de 2003. É vinculada à 
Secretaria de Direitos da Presidência da República e tem como objetivo coordenar e 
avaliar a implementação das ações previstas no Plano Nacional para a Erradicação do 
Trabalho Escravo. Lançado em março de 2003, o Plano contém 76 ações, cuja 
responsabilidade de execução é compartilhada por órgãos do Executivo, Legislativo, 
Judiciário, Ministério Público, entidades da sociedade civil e organismos internacionais. 
Também compete à Comissão acompanhar a tramitação de projetos de lei no Congresso 
Nacional e avaliar a proposição de estudos e pesquisas sobre o trabalho escravo no país. 
 
A principal meta da Comissão é a aprovação, no Senado Federal, da Proposta de 
Emenda à Constituição 438/1, conhecida como PEC do Trabalho Escravo. A PEC, que 
ficou oito anos aguardando apreciação no plenário da Câmara dos Deputados, foi 
aprovada na casa em 2012. O texto prevê, entre outras medidas, a expropriação de 
imóveis, para fins de reforma agrária, onde forem encontrados trabalhadores em situação 
análoga ao trabalho escravo. 
 
 
Estatuto do Desarmamento 
Fruto da mobilização de diferentes setores da sociedade, o Estatuto do Desarmamento foi 
instituído pela Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Apenas no primeiro ano de 
vigência conseguiu reduzir em 92% a venda de armas no Brasil e diminuir o número de 
mortes por arma de fogo. Relatório do Ministério da Saúde, divulgado em 2007, estimou 
que a nova lei de controle de armas poupou 23.961 vidas entre 2004 e 2006. No entanto, 
70 % das mortes do país ainda são causadas por armas de fogo. 
 
Os primeiros movimentos pró-desarmamento no Brasil apareceram em 1997 e o controle 
de armas de fogo começou a entrar na pauta de preocupações nacional. Neste mesmo 
ano, houve a primeira mudança na legislação, ainda bastante insipiente frente à realidade 
brasileira. Afinal, mais de 80% dos crimes eram cometidos por armas de fogo. 
 
Os movimentos não pararam. Organizações passaram a realizar eventos e atos públicos 
chamando a atenção da população brasileira. Somando-se a isso, os dados e pesquisas 
que apareciam mostravam relação direta entre o fácil acesso às armas de fogo e o 
aumento do número de homicídios, comprovando que quanto mais armas em circulação, 
mais morte. 
 
Em junho de 2003, foi organizada uma Marcha Silenciosa, com sapatos de vítimas de 
armas de fogo em frente ao Congresso Nacional. Este fato chamou bastante atenção da 
mídia e da opinião pública. Os legisladores tomaram para si o tema e criaram uma 
comissão mista, com deputados federais e senadores para formular uma nova lei. Esta 
comissão analisou todos os projetos que falavam sobre o tema nas duas casas e 
reescreveram uma lei conjunta: o Estatuto do Desarmamento.  
 
Depois de redigido, faltava a aprovação, tanto no Senado quanto na Câmara dos 
Deputados. O Estatuto foi facilmente aprovado no Senado, porém ficou mais de três 



 

 

meses parado esperando a aprovação na Câmara dos Deputados.No entanto, a pressão 
popular foi mais forte e o Estatuto foi aprovado em outubro de 2003 e, no dia 23 de 
dezembro, foi sancionado pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva. 
 
 
2006 
 
Política Nacional do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária 
Em 2006, a Convivência Familiar e Comunitária foi reconhecida dentro do Sistema de 
Garantia de Direitos. A Política Nacional do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária tem como objetivo fomentar, articular e integrar as 
diversas políticas, programas, projetos, serviços e ações de apoio sociofamiliar para a 
promoção, proteção e defesa do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar 
e comunitária. 
 
Apesar do papel central da família no cuidado das crianças, conforme preveem o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e a Política Nacional de Assistência Social, ainda persistem 
várias concepções que vigoraram no passado. Uma delas é a continuidade do estereótipo 
de incapacidade e de incompetência das famílias pobres para criar seus filhos. Esta 
concepção, associada ao discurso da culpabilização da família de baixa renda, sobretudo 
as moradoras das favelas, reforça teorias que acentuam o preconceito e a discriminação 
contra o pobre. Este é o caso, por exemplo, daqueles que defendem a esterilização das 
mulheres para impedir o avanço da pobreza.  
 
O consenso a respeito da família como espaço privilegiado para o adequado 
desenvolvimento humano também está consagrado em documentos internacionais, como 
observado no preâmbulo da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 
(20/11/1989),  onde os Estados partes declararam-se "convencidos de que a família como 
elemento básico da sociedade e meio natural para o crescimento e o bem-estar de todos 
os seus membros e em particular das crianças, deve receber a proteção e assistência 
necessária para poder assumir plenamente suas responsabilidades na comunidade", 
cujos princípios estão presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
 
Lei Maria da Penha 
A Lei 11.340/06, conhecida com Lei Maria da Penha, ganhou este nome em homenagem 
à Maria da Penha Maia Fernandes, que, por 20 anos, lutou para ver seu agressor 
preso. A lei garante proteção legal e policial às vitimas de agressão doméstica e acaba 
com as penas pagas em cestas básicas ou multas. Engloba também, além da violência 
física e sexual, as violências psicológica e patrimonial e o assédio moral. 
 
A Lei criou um mecanismo judicial específico - os Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra as Mulheres, com competência cível e criminal. Inovou com uma série de 
medidas protetivas de urgência para as vítimas de violência doméstica; reforçou a 
atuação das Delegacias de Atendimento à Mulher, da Defensoria Pública e do Ministério 
Público e da rede de serviços de atenção à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar; previu uma série de medidas de caráter social, preventivo, protetivo e repressivo. 
 



 

 

Além disso, definiu as diretrizes das políticas públicas e ações integradas para a 
prevenção e erradicação da violência doméstica contra as mulheres, tais como: 
implementação de redes de serviços interinstitucionais, promoção de estudos e 
estatísticas, avaliação dos resultados, implementação de centros de atendimento 
multidisciplinar, delegacias especializadas, casas abrigo e realização de campanhas 
educativas, capacitação permanente dos integrantes dos órgãos envolvidos na questão, 
celebração de convênios e parcerias, e a inclusão de conteúdos de equidade de gênero 
nos currículos escolares. 
 
A violência doméstica fornece as bases para que se estruturem outras formas de 
violência, o que acaba por produzir experiências de brutalidades na infância e na 
adolescência, geradoras de condutas violentas e desvios psíquicos graves também para 
esse público. 
 
Com a edição da lei Maria da Penha qualquer pessoa pode comunicar a agressão sofrida 
por uma mulher à polícia, a despeito da vontade da mulher em fazê-lo, e passou a haver 
mais treinamento dos policiais para o atendimento às mulheres, que estão mais 
conscientes e têm denunciado mais as violências sofridas. No entanto, o Judiciário ainda 
demora a julgar e a conceder medidas protetivas. 
 
 
Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan)  
A Lei nº 11.346, que instituiu a Losan, foi sancionada em 15 de setembro de 2006. De 
acordo com o artigo 2º da lei, “a alimentação adequada é direito fundamental do ser 
humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos 
direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas 
e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e 
nutricional da população”. Para isso, as ações deverão considerar as dimensões 
ambientais, culturais, econômicas, regionais e sociais.  
 
A Losan estabelece, ainda, que é dever do poder público contribuir para que todos e 
todas tenham direito a uma alimentação adequada e de qualidade, o que abrange “a 
ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da 
agricultura tradicional e familiar; do processamento, da industrialização, da 
comercialização, incluindo-se os acordos internacionais; do abastecimento e da 
distribuição dos alimentos, incluindo-se a água; bem como da geração de emprego e da 
redistribuição da renda; conservação da biodiversidade e utilização sustentável dos 
recursos; promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se 
grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social; a 
garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem 
como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis 
que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população; produção de 
conhecimento e o acesso à informação, e a implementação de políticas públicas e 
estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de 
alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do país”.  
 
 
 
 
 



 

 

2008 
 
Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
Em 2008, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU), bem como seu Protocolo 
Facultativo. O documento obteve, assim, equivalência de emenda constitucional, 
valorizando a atuação conjunta entre sociedade civil e governo. 
 
De acordo com a ONU, a Convenção é um instrumento de direitos humanos, com 
explícita dimensão de desenvolvimento social. Ela reafirma que todas as pessoas com 
todos os tipos de deficiência devem gozar de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais – e esclarece exatamente como as categorias de direitos devem ser 
aplicadas. Além disso, identifica especificamente áreas onde adaptações precisam ser 
feitas para permitir às pessoas com deficiência que exerçam efetivamente seus direitos, 
bem como áreas onde seus direitos foram violados e onde a proteção deve ser reforçada. 
 
Outro grande avanço foi a alteração do modelo médico para o modelo social, o qual 
esclarece que o fator limitador é o meio em que a pessoa está inserida e não a deficiência 
em si, remetendo-nos à Classificação Internacional de Funcionalidades (CIF). Tal 
abordagem deixa claro que as deficiências não indicam, necessariamente, a presença de 
uma doença ou que o indivíduo deva ser considerado doente. Assim, a falta de acesso a 
bens e serviços deve ser solucionada de forma coletiva e com políticas públicas 
estruturantes para a equiparação de oportunidades. 
 
Cerca de 10% da população mundial, aproximadamente 650 milhões de pessoas, vivem 
com uma deficiência. São a maior minoria do mundo, e cerca de 80% dessas pessoas 
vivem em países em desenvolvimento. Entre as pessoas mais pobres do mundo, 20% 
têm algum tipo de deficiência. Mulheres e meninas com deficiência são particularmente 
vulneráveis a abusos. Pessoas com deficiência são mais propensas a serem vítimas de 
violência ou estupro, e têm menor probabilidade de obter ajuda da polícia, proteção 
jurídica ou cuidados preventivos. Cerca de 30% dos meninos ou meninas em situação de 
rua têm algum tipo de deficiência, e nos países em desenvolvimento, 90% das crianças 
com deficiência não frequentam a escola. 
 
 
2009 
 
Coordenação Geral de Promoção dos Direitos de LGBT  
Criada pelo Decreto 6.980, de 13 de outubro de 2009, a Coordenação Geral de Promoção 
dos Direitos de LGBT tem a responsabilidade de coordenar a elaboração e 
implementação dos planos, programas e projetos relacionados aos direitos de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais em âmbito nacional. É também competência 
da Coordenação a articulação de ações pró-LGBT junto aos demais órgãos da 
Administração Pública Federal. A criação da Coordenação foi um dos frutos da primeira 
Conferência Nacional LGBT, ocorrida em junho de 2008. 
 
Os avanços conquistados pela cidadania LGBT nos últimos anos são frutos da 
mobilização e do ativismo de pessoas, grupos e instituições que há mais de 30 anos 
lutam pela garantia de direitos iguais e pela conquista da cidadania plena LGBT. 
Cotidianamente, a mídia noticia e a sociedade civil denuncia ações de homofobia que 



 

 

variam desde uma sutil discriminação a uma violência física grave, resultando muitas 
vezes em morte.  
 
 
2010    
 
Inclusão do direito humano à alimentação entre os direitos sociais da Constituição 
Em 2010, foi promulgada a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 047/2003, que 
incluiu o direito humano à alimentação entre os direitos sociais previstos no artigo 6º da 
Constituição Federal. A conquista foi resultado da luta da sociedade civil, organizações e 
movimentos sociais, órgãos públicos e privados, artistas e cidadãos de todo o país. 
 
Apesar dessa conquista, a inclusão do direito não é o suficiente para garantir a todos uma 
alimentação adequada e saudável. Ainda há muitos passos a serem dados para o país 
acabar com a fome e efetivamente garantir o direito humano à alimentação adequada a 
todos. A mobilização agora é para que o direito humano à alimentação adequada seja 
realidade para toda a população brasileira e, em especial, para as populações em 
situação de vulnerabilidade social, dentre elas, as populações negras e povos e 
comunidades tradicionais e indígenas.  
 
 
2011 
 
Fórum Direitos e Cidadania 
Instalado em 15 de março de 2011, o Fórum Direitos e Cidadania é a instância 
responsável, no âmbito do Governo Federal, por promover a articulação política e 
gerencial das ações voltadas para a garantia e expansão do exercício da cidadania e do 
desenvolvimento sustentável. 
 
O Fórum é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, com a co-
coordenação das secretarias de Direitos Humanos, Políticas para as Mulheres e Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial, além dos Ministérios da Cultura e do Esporte. Conta 
ainda com a participação de membros dos Ministérios da Saúde, Justiça, Comunicações, 
Aquicultura e Pesca, Trabalho e Emprego, Educação, Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, Meio Ambiente, Desenvolvimento Agrário, além da Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas (Senad/MJ) e da Fundação Nacional do Índio (Funai/MJ), e com a 
parceria da Caixa, Banco do Brasil, BNDES, Correios, Petrobras, Eletrobras e Sebrae. 
 
O trabalho do Fórum está organizado em três frentes de atuação: elaboração de uma 
Agenda prioritária para o governo no campo dos direitos e cidadania; promoção de 
debates e pesquisas sobre os valores da sociedade brasileira; e fortalecimento político da 
área de cidadania no governo. 
 
 
 
2013 
 
Manifestações de rua no Brasil 
Os protestos ocorridos em todo o Brasil em junho 2013 visavam, inicialmente, contestar 
os aumentos nas tarifas de transporte público, principalmente nas principais capitais. 



 

 

Foram as maiores mobilizações no país desde as manifestações pelo impeachment do 
então presidente Fernando Collor de Mello, em 1992,e chegaram a contar com até 84% 
de simpatia da população. 
 
Inicialmente restrito a pouco milhares de participantes, os atos pela redução das 
passagens nos transportes públicos ganharam grande apoio popular em meados de 
junho, em especial após a forte repressão policial contra os manifestantes, cujo ápice se 
deu no protesto do dia 13, em São Paulo. Quatro dias depois, um grande número de 
populares tomou parte das manifestações nas ruas em novos protestos por várias cidades 
brasileiras e até do exterior. Em seu ápice, milhões de brasileiros estavam nas ruas 
protestando não apenas pela redução das tarifas e da violência policial, mas também por 
uma grande variedade de temas, como os gastos públicos em grandes eventos esportivos 
internacionais, a má qualidade dos serviços públicos e a indignação com a corrupção 
política em geral. Os protestos geraram grande repercussão nacional e internacional. 
 
Em resposta, o governo brasileiro anunciou várias medidas para tentar atender às 
reivindicações dos manifestantes e o Congresso Nacional votou uma série de concessões 
(a chamada "agenda positiva"), como a que tornou a corrupção crime hediondo, arquivou 
a chamada PEC 37 – que dava poder exclusivo à polícia para realizar investigações 
criminais, retirando essa possibilidade do Ministério Público -, e proibiu o voto secreto em 
votações para cassar o mandato de parlamentares acusados de irregularidades.Houve 
também a revogação dos então recentes aumentos das tarifas nos transportes em várias 
cidades do país, com a volta aos preços anteriores ao movimento. 
 
As manifestações no Brasil seguiram o mesmo processo de "propagação viral" de 
protestos ocorridos em outros países, como a Primavera Árabe, no mundo árabe, Occupy 
Wall Street, nos Estados Unidos, e Los Indignados, na Espanha. 
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